
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00
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     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
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Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas
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Des. João Ferreira Filho
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Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 
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Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
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Des. João Ferreira Filho - Presidente
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Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 
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Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

      

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Terça-Feira, 30 de Outubro de 2018 - Edição nº 10369

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS ESTÁ DE ACORDO COM A PROPOSIÇÃO N.º 14/2010 - TP,

DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, EDIÇÃO 8403 DE 27/08/2010



Índice
COMARCAS 5
Terceira Entrância 5
Comarca de Alta Floresta 5
		1ª Vara 5
		2ª Vara 6
		3ª Vara 7
		4ª Vara 9
		5ª Vara 11
		6ª Vara 12

Comarca de Barra do Garças 12
Diretoria do Forúm 12
		1ª Vara Cível 12
		2ª Vara Cível 12
		3ª Vara Cível 17
		4ª Vara Cível 20
		1ª Vara Criminal 23
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 23

Comarca de Cáceres 29
Diretoria do Fórum 29
		1ª Vara Cível 29
		2ª Vara Cível 33
		3ª Vara Cível 39
		5ª Vara Cível 49
		1ª Vara Criminal 55
		3ª Vara Criminal 55

Comarca de Diamantino 55
		1ª Vara Cível 56
		2ª Vara Cível 56
		Vara Especializada da Infância e da Juventude 58
		5ª Vara 58

Comarca de Primavera do Leste 61
		1ª Vara Cível 61
		2ª Vara Cível 65
		3ª Vara Cível 68
		4ª Vara Cível 69
		5ª Vara Cível 73
		Vara Criminal 78

Comarca de Sorriso 78
		1ª Vara 78
		2ª Vara 83
		3ª Vara 99
		4ª Vara Cível 101
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 117
		1ª Vara Criminal 158

Comarca de Tangará da Serra 162
		1ª Vara Cível 162
		2ª Vara Cível 165
		3ª Vara Cível 166
		4ª Vara Cível 180
		5ª Vara Cível 184
		1ª Vara Criminal 184
		2ª Vara Criminal 185

		Vara Especializada dos Juizados Especiais 185

Comarca de Lucas do Rio Verde 194
		1ª Vara 194
		2ª Vara 197
		3ª Vara 198
		4ª Vara 200
		5ª Vara 200
		6ª Vara 223

Segunda Entrância 231
Comarca de Água Boa 231
		2ª Vara 231
		Juizado Especial Cível e Criminal 232
		3ª Vara 233

Comarca de Alto Araguaia 233
		1ª Vara 233
		2ª Vara 234
		Juizado Especial Cível e Criminal 235

Comarca de Barra do Bugres 236
		1ª Vara 236
		2ª Vara 237
		3ª Vara 238

Comarca de Campo Novo do Parecis 239
		1ª Vara 239
		2ª Vara 240
		Juizado Especial Cível e Criminal 240

Comarca de Campo Verde 243
Diretoria do Fórum 243
		Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania 243
		1ª Vara 244
		2ª Vara 245
		3ª Vara 245
		Juizado Especial Cível e Criminal 246

Comarca de Canarana 249
Diretoria do Fórum 249
		1ª Vara 249
		2ª Vara 250
		Juizado Especial Cível e Criminal 250

Comarca de Chapada dos Guimarâes 250
		1ª Vara 250
		2ª Vara 250
		Juizado Especial Cível e Criminal 250

Comarca de Colíder 256
		1ª Vara 256
		2ª Vara 258
		3ª Vara 267
		Juizado Especial Cível e Criminal 267

Comarca de Comodoro 270



		1ª Vara 270
		2ª Vara 273
		Juizado Especial Cível e Criminal 275

Comarca de Jaciara 276
		1ª Vara 276
		2ª Vara 282
		Juizado Especial Cível e Criminal 282

Comarca de Juara 291
		1ª Vara 291
		2ª Vara 292
		Juizado Especial Cível e Criminal 297

Comarca de Juína 297
		1ª Vara 297
		2ª Vara 299
		3ª Vara 300
		Juizado Especial Cível e Criminal 302

Comarca de Mirassol D'Oeste 308
Diretoria do Fórum 308
		1ª Vara 308
		2ª Vara 313
		Juizado Especial Cível e Criminal 315

Comarca de Nova Mutum 339
		1ª Vara 339
		2ª Vara 343
		Juizado Especial Cível e Criminal 345
		3ª Vara 372

Comarca de Nova Xavantina 379
		1ª Vara 379
		2ª Vara 382

Comarca de Paranatinga 385
		1ª Vara 385
		2ª Vara 388

Comarca de Peixoto de Azevedo 390
Diretoria do Fórum 390
		2ª Vara 390
		Juizado Especial Cível e Criminal 390

Comarca de Pontes e Lacerda 394
Diretoria do Fórum 394
		1ª Vara 394
		2ª Vara 396
		3ª Vara 431
		Juizado Especial Cível e Criminal 432

Comarca de Poxoréo 432
Diretoria do Fórum 432
		2ª Vara 432
		Juizado Especial Cível e Criminal 432

Comarca de São José do Rio Claro 433

Diretoria do Fórum 433
		1ª Vara 433

Primeira Entrância 433
Comarca de Alto Garças 433
		Vara Única 433

Comarca de Alto Taquari 434
Diretoria do Fórum 434
		Vara Única 435
		Juizado Especial Cível e Criminal 436

Comarca de Apiacás 436
		Vara Única 436

Comarca de Araputanga 438
		Vara Única 438
		Juizado Especial Cível e Criminal 439

Comarca de Arenápolis 469
		Vara Única 469
		Juizado Especial Cível e Criminal 472

Comarca de Aripuanâ 478
		Vara Única 478

Comarca de Brasnorte 478
Diretoria do Fórum 478
		Vara Única 478

Comarca de Campinápolis 479
		Vara Única 479

Comarca de Cláudia 479
		Vara Única 479
		Juizado Especial e Criminal 486

Comarca de Colniza 490
		Vara Única 490

Comarca de Cotriguaçu 491
		Vara Única 491

Comarca de Dom Aquino 491
		Vara Única 491
		Juizado Cível e Criminal 496

Comarca de Feliz Natal 497
		Vara Única 497

Comarca de Guarantâ do Norte 498
		Vara Única 498

Comarca de Guiratinga 499
		Vara Única 499

Comarca de Jauru 501



		Vara Única 501

Comarca de Juscimeira 504
		Vara Única 504

Comarca de Marcelândia 504
		Vara Única 504
		Juizado Especial Cível e Criminal 504

Comarca de Matupá 505
		Vara Única 505
		Juizado Especial Cível e Criminal 519

Comarca de Nobres 520
Diretoria do Fórum 520
Comarca de Nortelândia 520
		Juizado Especial Cível e Criminal 520

Comarca de Nova Canaâ do Norte 526
Diretoria do Fórum 526
Comarca de Nova Monte Verde 526
		Diretoria do Fórum 526
		Vara Única 526

Comarca de Nova Ubiratã 527
		Vara Única 527

Comarca de Novo São Joaquim 527
		Vara Única 527
		Juizado Especial Cível e Criminal 528

Comarca de Paranaita 528
		Vara Única 528
		Juizado Especial Cível e Criminal 528

Comarca de Poconé 529
		Vara Única 529
		Juizado Especial Cível e Criminal 529

Comarca de Porto dos Gaúchos 534
		Vara Única 534

Comarca de São Félix do Araguaia 534
		2ª Vara 534

Comarca de Porto Esperidião 535
		Vara Única 535
		Juizado Especial Cível e Criminal 542

Comarca de Querência 543
Diretoria do Fórum 543
		Vara Única 543
		Juizado Especial Cível e Criminal 543

Comarca de Ribeirão Cascalheira 543
		Vara Única 543
		Juizado Especial Cível e Criminal 543

Comarca de Rio Branco 544
Diretoria do Fórum 544
		Vara Única 544

Comarca de Rosário Oeste 549
		Vara Única 549
		Juizado Especial Cível e Criminal 552

Comarca de São José dos Quatro Marcos 565
		Vara Única 565

Comarca de Sapezal 567
Diretoria do Fórum 567
		Vara Única 567

Comarca de Tabaporã 568
		Vara Única 568
		Juizado Especial Cível e Criminal 569

Comarca de Tapurah 571
		Vara Única 571

Comarca da Terra Nova do Norte 575
		Vara Única 575
		Juizado Especial Cível e Criminal 576

Comarca de Vila Bela da Santíssima
Trindade 576
		Vara Única 576

Comarca de Vera 582
		Vara Única 582
		Juizado Especial Cível e Criminal 584



COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003017-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENOS ELER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para comparecer à Perícia Médica 

designada para 25/01/2019, às 15:10h, a realizar-se na "Sala Bem-Estar" 

(Porta nº 56) do Forum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002555-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para comparecer à Perícia Médica 

designada para 25/01/2019, às 15:40, a realizar-se na "Sala Bem-Estar" 

(Porta nº 56) do Forum desta Comarca.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003140-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO BERTULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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

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

sob Id 16187238; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, ao teor do 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000383-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade do Recurso de 

Apelação sob Id 16209605, interposto pela Autarquia Requerida, ora 

Apelante; II) intimar a Parte Autora, ora Apelada, para manifestar-se ao 

teor do Art. 1.010, §1º do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001092-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

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

sob Id 16151002; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, ao teor do 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002491-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para comparecer à Perícia Médica 

designada para 25/01/2019, às 15:50h, a realizar-se na "Sala Bem-Estar" 

(Porta nº 56), localizada no Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002239-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEU SOUZA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Causídicos, acerca da designação de Exame Médico a ser realizado pela 

Sra. Perita Judicial Fernanda Sutilo Martins, em 25/01/2019, às 16:00h, na 

"Sala Bem-Estar" (Porta nº 56) do Forum desta Comarca.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002541-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE VILLERA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

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

Exame Médico a ser realizado pela Sra. Perita Judicial Fernanda Sutilo 

Martins, em 25/01/2019, às 16:10h, na "Sala Bem-Estar" (Porta nº 56) do 

Fórum desta Comarca.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130123 Nr: 5207-54.2015.811.0007

 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: Icaro Vinicius Costa Messias

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 
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Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 110368 Nr: 5941-73.2013.811.0007

 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: Gedalva Limeira dos Santos

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114735 Nr: 3152-67.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Osanita Sobral

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 91350 Nr: 252-19.2011.811.0007

 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: Jose Luiz Cesaro

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002660-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR (AUTOR(A))

EMMILLY EMMANUELLY CARVALHO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1002660-19.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o o(a) advogado(a) da parte autora acerca do Edital de ID. 

16228982 que se encontra disponível para publicação, devendo, portanto, 

comprovar a publicação nos autos. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 29 

de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106443 Nr: 1743-90.2013.811.0007

 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: Jesus Vicente Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno 

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113225 Nr: 1774-76.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinei Aparecida de Oliveira

 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: Procurador do INSS - OAB:

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno 

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114077 Nr: 2536-92.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Roberto dos Santos

 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: Procurador do INSS - OAB:

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno 

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65898 Nr: 5556-67.2009.811.0007

 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: Ines Giovanina Reco Pinheiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 6 de 585



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno 

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96199 Nr: 4614-64.2011.811.0007

 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: Claudio Stolberg

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno 

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91826 Nr: 562-25.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Marzeli Volpe Sales

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei 

Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, acerca do cálculo judicial de 

fls. 259/260, conforme determinado às fls. 257.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117169 Nr: 5279-75.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fatima Pereira Costa

 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: Procurador do INSS - OAB:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca do cálculo judicial de 

fls. 108, conforme determinado às fls. 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25330 Nr: 2622-49.2003.811.0007

 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: JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O, 

Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, devendo trazer aos autos as 

certidões atualizadas da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Nacional, 

além do recolhimento e/ou documento comprobatória da isenção do 

recolhimento do ITCMD.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65320 Nr: 4742-55.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras Tamiello LTDA- ME, Carlos Roberto 

de Queiroz, Doralice Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 62, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter as três últimas declarações 

de imposto de renda da parte executada. Ainda, destaco que, a consulta 

será realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. CONSIGNO ainda que, no 

transcurso do mesmo prazo, deverá o exequente se manifestar acerca da 

certidão negativa de citação acostada à fl. 62, a fim de promover o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129450 Nr: 4844-67.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Cardoso da Costa

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 68. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 01 (um) ano.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

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

requerendo o que entender por direito sob pena de extinção.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114619 Nr: 3040-98.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdair Clemente de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Oliveira Souza 

Alberti - OAB:12262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136814 Nr: 1303-89.2016.811.0007

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milan leilões - Ronaldo Milan, Ford motor 

Company Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, MARCELO MOREL GIRALDES - OAB:184152/SP

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

REQUERIDA, para manifestar acerca da proposta de honorários de fls. 

254/255, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96580 Nr: 5043-31.2011.811.0007

 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: João Monteiro Cavalcante

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109238 Nr: 4728-32.2013.811.0007

 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: Claudete Alves de Lima

 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 do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104582 Nr: 6416-63.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaú Pedro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana de Alencar Martins

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128578 Nr: 4388-20.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLBdS, LLdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 116v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116752 Nr: 4926-35.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tokio Marine Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigocar Indústria Frigorífica de Carnes Ltda, 

Abedenego de Macedo Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Fernando Lobo 

Quintas - OAB:144573/RJ, Jorge Antonio Dantas Silva - 

OAB:66.078/RJ, Juan Costa Gonçalves - OAB:181.070/RJ, Mayara 

Matias Vasconcelos Rodrigues - OAB:198.529/RJ, Paola Cristina 

Longo de Miranda - OAB:205.956, Pedro Oliveira dos Santos - 

OAB:203.213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Autora às fls. 

86/87 em face da sentença de fls. 83/84.

Pois bem.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação da parte Requerida, através do curador especial a si nomeado, 

para que se manifeste no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Após, voltem-me conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003004-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003004-97.2018.8.11.0007 Vistos. 1-Especifiquem 

as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, sua 

relevância e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias. 2-Após, conclusos. 

Intimem-se. Alta Floresta, MT, 29 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003501-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TARGINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003501-48.2017.8.11.0007 Vistos. Inicialmente, 

deixo consignado que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável o julgamento do pleito no estado em qual se encontra, razão 

pela qual, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o 
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processo e ordenar a produção da prova. Nesse ponto, passo a apreciar 

as matérias preliminares arguidas pelo demandado. Quanto a preliminar 

denominada, inépcia da petição inicial, ante a ausência de pedido 

específico, REJEITO-A, vez que a parte autora pleiteia especificadamente 

a cobrança da diferença da indenização do seguro DPVAT apontando o 

valor o qual entende correto, em que pese ter juntado comprovantes do 

desembolso de despesas médicas. Em relação a preliminar falta de 

interesse de agir, em virtude da satisfação da indenização na esfera 

administrativa, deixo de analisá-la, vez que a mesma se confunde com a 

matéria de mérito. Ainda, não há que se falar em ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, visto 

que, consoante sedimentada jurisprudência, o comprovante de residência 

não constitui documento indispensável à propositura da ação, vez que não 

há previsão legal para tanto, bem como não é necessário para auferir a 

competência do juízo, haja vista que conforme previsão do artigo 53, 

inciso V do Novo Código de Processo Civil, são competentes, o foro de 

domicilio do réu ou o local do fato, para a ação de reparação de dano 

sofrido em razão de delito ou acidente de veículos. Pois bem. Não havendo 

qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser 

expurgada, dou por saneado o processo, passando à organização de sua 

instrução. A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de 

Processo Civil, fixo os seguintes pontos controvertidos: I-) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV-) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V-) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI-) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). Com efeito, DEFIRO a produção de prova pericial 

requerida na contestação. Para tanto, nomeio a Dra. Fernanda Sutilo 

Martins, como perita, fixando seus honorários iniciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte requerida, 

mediante depósito em juízo no prazo de 20 dias, sob pena de desistência 

da prova. Após a comprovação do depósito por parte da requerida, 

intime-se a perita nomeada para que designe data para a realização da 

perícia, sendo que juntamente com o mandado de intimação, deverão ser 

juntados os quesitos das partes a serem apresentados no prazo de 05 

(cinco) dias, caso não tenham sido apresentados. Igualmente seja 

comunicada a Sra. perita que terá livre acesso a documentação juntada 

aos autos. Consigo que a parte autora possui o ônus de levar à 

apreciação da Sra. perita os exames laboratoriais, clínicos e de imagem 

que estejam em seu poder, sob pena de restar eventualmente prejudicado 

o ônus constitutivo de seu direito. Após a juntada aos autos do laudo 

pericial, vistas às partes para manifestação, pelo prazo sucessivo de 10 

(dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 29 de outubro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003330-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC ALVES DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003330-91.2017.8.11.0007 Vistos. 1-Especifiquem 

as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, sua 

relevância e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias. 2-Após, conclusos. 

Intimem-se. Alta Floresta, MT, 29 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002620-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002620-71.2017.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

retro e concedo o prazo IMPRORROGÁVEL de 20 (vinte) dias para a 

juntada dos documentos originais, sob as penas do art. 400 do CPC. Com 

ou sem o aporte do determinado, transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE do 

necessário e façam-se os autos conclusos. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 

MT, 29 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001106-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO CAMOLEZZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos à execução apresentados pela parte requerida 

Electrolux do Brasil S.A. no ID nº 16161622, foram interpostos 

tempestivamente, bem como garantiu o juízo - ID nº 16161628. Certifico 

ainda, que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, querendo, manifestar-se acerca da juntada dos 

embargos à execução juntados no ID nº 16161622, no prazo de 15 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010222-67.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AURRONDES FRANCISCO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMANO CAMARGO JUNIOR OAB - DF0007690A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte Exequente, do 

retorno da Carta Precatória juntada do ID Nº 15276852, bem como para se 

manifestar no prazo de 15 dias, sob pena de extinção dos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000045-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CARMO RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LEONE ALMEIDA SOARES (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da Patrona da parte Exequente 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003582-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FARIAS TARGA (REQUERENTE)

ADRIANNE FARIAS TARGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos comprovante de 

endereço, em nome da parte autora, conforme Ordem de Serviço n°. 

01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva 

Estagiária – 34917

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003820-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 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: 

1003820-79.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIO JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos. A parte autora indicou na nomenclatura da ação a existência 

de pedido liminar, contudo não fez menção sobre a tutela pretendida, logo, 

deixo de analisar tal instituto. De outro norte, considerando que não 

acompanhou o pedido inicial o comprovante de endereço no nome da parte 

autora, intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar 

a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. 

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA PENHA DE ARRUDA (REQUERIDO)

EVALDO JOSE DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

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

teor das juntadas das correspondências devolvidas doa IDs. 

15459847,1545964, 15458981 e 15458385, para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010663-14.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAJUNIOR LIMA MARANHAO OAB - MT0006356A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000499-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO PROTASIO 95026061168 (EXECUTADO)

 

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

patrono, do inteiro teor da juntada do ID – 16209401, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001701-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONISON DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. DE MENDONCA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001701-82.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RONISON DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: L. R. DE MENDONCA & CIA LTDA - ME Vistos. Analisando 

detidamente o processo, verifico que o cálculo apresentado pela parte 

exequente no Id. num. 15766510 não está correto, uma vez que utilizou o 

valor nominal de R$ 8.404,33, valor este oriundo do cálculo anterior, no 

qual já tinha sido calculada a multa de 10% e o período de juros. Assim, 

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

o cálculo atualizado do débito, devendo levar em consideração o valor 

nominal arbitrado no título executivo e a partir deste valor aplicar a 

correção monetária, juros legais e a multa de 10%. Após, remeta-se o 

processo à conclusão para análise do pedido formulado no Id. num. 

15766506. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020023-02.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO(A))

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL SANTO AUED (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte Exequente, do 

inteiro teor da certidão do ID nº 15949411, bem como para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003835-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003835-48.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSARIA MARIA DA SILVA 

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Cuida-se da análise do pedido de tutela provisória 

formulado pela parte autora. 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, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou parecer 

técnico, com informações acerca do procedimento pleiteado: “[...] 1 - 
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Quanto à doença alegada: Resta comprovada nos autos a presença do 

agravo e a necessidade de intervenção. 2 - Quanto à necessidade do 

procedimento solicitado: Há necessidade da transferência para Hospital 

que possua serviço de urologia. Quanto à urgência do procedimento: Não 

foi possível caracterizar urgência para o caso com as informações 

obtidas nos autos porém, o procedimento de transferência deve ser 

atendido como muita brevidade.[...] (Parecer de ID nº Num. 16223174 – 

grifo nosso). Assim, percebe-se tranquilamente que 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, que demonstram 

a necessidade de receber o tratamento almejado; bem como demonstrou o 

risco ao resultado útil do processo, pois está impossibilitada de realizar 

seu tratamento médico e, consequentemente, de manter sua vida normal, 

fato que, sem muita digressão, está longe de coadunar-se com os 

princípios de justiça, equidade e proporcionalidade. Ademais, como se vê 

através do parecer apresentado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) a 

demora poderá acarretar agravamento na saúde da requerente, sendo 

que, o simples lapso temporal transcorrido da data do pedido 

administrativo do tratamento até a presente data já podem ter trazido 

prejuízos à saúde da autora, situação que, a meu ver, demonstra a 

urgência do caso. Além do mais, foram solicitadas informações aos 

Gestores de Saúde Municipal e Estadual sobre o caso concreto, conforme 

dispõe o artigo 1.317 da CNGC/MT. Entretanto, apesar da solicitação, os 

Gestores de Saúde não se manifestaram no presente feito. Assim, por 

estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

DEFIRO, liminarmente, o pleito de tutela provisória para obrigar o Estado de 

Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, no prazo de 2 dias, realizarem 

consulta médica com urologista, com a imediata transferência hospitalar da 

autora para hospital que possua serviço especializado em urologia. 

Ademais, forneçam qualquer outro tratamento de que a autora necessite, 

tudo conforme indicação médica, com pagamento das despesas 

hospitalares em caso de atendimento na rede privada, até o limite 

equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009), 

sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da 

decisão. Intimem-se as partes da presente decisão. Citem-se os 

requeridos, devendo constar que o prazo para responder aos termos da 

presente ação é de trinta (30) dias, nos termos do enunciado nº 1 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso. Caso seja alegada 

matéria preliminar na contestação ou venha instruída com documentos, 

intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 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: 1003706-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE LOPES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (DEZ) dias junte aos autos comprovante de 

endereço, em nome da parte autora, e procuração por instrumento público, 

conforme Ordem de Serviço n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen 

Gestora Judiciária Prislene Paiva Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002680-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE ANDRADE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003052-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CARLOS COLADELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA ROCHA SECCO (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: 

1003052-90.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: APARECIDA CARLOS 

COLADELLO EXECUTADO: MARIA DA ROCHA SECCO 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 noticiou o desconhecimento 

de tais informações, pugnando pela extinção da ação, consoante petitório 

de ID nº. 15749713 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, 29 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 164142 Nr: 1110-06.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Correia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Lucas Becker Rosa - 

OAB:24320/O

 Processo n.º 1110-06.2018.811.0007

Código: 164142

 VISTOS ETC.

RECEBO o recurso interposto pelo réu Luan Correia da Silva.

Vista à defesa técnica para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões, no prazo legal.

 Posteriormente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 24 de outubro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 9428 Nr: 4-20.1992.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Edivaldo da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Vieira dos Santos - 

OAB:4373/RO, Jakson Junior Serafim Caetano - OAB:6956/RO

 ... Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, 

INDEFIRO o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do réu JOÃO 

EDIVALDO DA SILVA, notadamente por persistir os mesmos fatos que 

embasaram originariamente o decreto cautelar.25.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa.26.Após, conclusos para ulteriores deliberações nos 

termos do art. 423, do CPP.27.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.28.Às providências.Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2018. 

Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 116655 Nr: 4848-41.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 VISTOS ETC. Considerando a ausência de intimação pessoal do réu, 

entendo que a redesignação desta audiência é medida que se impõe. 

Assim, REDESIGNO a audiência para o dia 08 de novembro de 2018, às 

18hr00min. INTIME-SE PESSOALMENTE o réu para comparecer à 

audiência. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000598-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

CASSIANA GABRIEL KATO OAB - 018.982.531-61 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000598-40.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: ISADORA KATO NOGUEIRA DA SILVA REPRESENTANTE: 

CASSIANA GABRIEL KATO EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada foi 

condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00, 

conforme acórdão proferido nos autos. A executada procedeu aos 

seguintes depósitos judiciais: 1) R$5.567,18 (ID11278208); 2) R$6.740,38 

(ID14076316) e 3) R$372,07 (ID14608592), totalizando o valor de 

R$12.679,63 (doze mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e 

três centavos). Sendo que o ID 15170266 foi informado pelo exequente 

que o saldo remanescente de dívida perfazia o montante de R$3.265,33 

(três mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), 

momento e que foi realizado o bloqueio deste valor via bacenjud, conforme 

comprovante de ID15264513. Assim, o valor atualizado da condenação foi 

devidamente depositado pela executada e bloqueado em juízo no 

ID15264513. Todavia, a executada no ID15441139 alega que efetuou o 

pagamento da importância de R$3.625,33, pugnando pela devolução do 

valor bloqueado, visto que pago a maior, sem comprovar que realizou 

esse depósito em juízo, restando improcedente tal manifestação. 

Outrossim, determino a expedição de alvará judicial, dos valores 

depositados em juízo, bem como do valor bloqueado via bacenjud, 

devendo serem depositados na conta apresentada no ID13940324. Assim, 

tendo em vista que a parte devedora satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil. Deem-se as baixas em eventuais gravames. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais conforme sentença. 

Após o trânsito em julgado da sentença, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de outubro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 206/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc...     CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro 

adotar medidas adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos 

serviços forenses da Comarca;RESOLVE:Art. 1º - LOTAR ao servidor 

WAGNO CARVALHO DE BRITO, Matrícula nº 8153, Auxiliar Judiciário - 

PTJ, na Central de Administração desta Comarca, com efeitos a partir de 

22.10.2018.Art. 2º - DESIGNAR o servidor WAGNO CARVALHO DE BRITO, 

Matrícula nº 8153, Auxiliar Judiciário - PTJ, para exercer suas funções no 

Setor de Protocolo, Central de Arrecadação e Arquivamento e Posto de 

Arrecadação do Funajuris desta Comarca, com efeitos a partir de 

22.10.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 29 de 

outubro de 2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGALDF/mgstable

 PORTARIA nº 206/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR ao servidor WAGNO CARVALHO DE BRITO, Matrícula nº 

8153, Auxiliar Judiciário - PTJ, na Central de Administração desta 

Comarca, com efeitos a partir de 22.10.2018.

Art. 2º - DESIGNAR o servidor WAGNO CARVALHO DE BRITO, Matrícula 

nº 8153, Auxiliar Judiciário - PTJ, para exercer suas funções no Setor de 

Protocolo, Central de Arrecadação e Arquivamento e Posto de 

Arrecadação do Funajuris desta Comarca, com efeitos a partir de 

22.10.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 29 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 26 Nr: 33-94.1983.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultrafértil S/A - Indústria & Comércio de Fertilizantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Paula Monteiro Neto - 

OAB:SP 29443, Marcial Barreto Casabona - OAB:SP 26.364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acilino Soares Bezerra Filho 

- OAB:PI/1.889, Danielle Fernandes Guida Mascarenhas - 

OAB:BA/40.170

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar sobre a petição do executado de 

fls. 655/661, no prazo de 10 (dez) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes
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 Cod. Proc.: 220722 Nr: 3231-84.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE RODRIGUES FERREIRA BATISTA, 

Elizabete Rodrigues Ferreira, Donizete Rodrigues Ferreira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 73 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 desta certidão negativa e requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257783 Nr: 11327-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELLI ROSA LEITE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 1210 e § 1º da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento das custas processuais 

para que possamos encaminhar a carta precatória de fl. 63 para 

cumprimento na Comarca de Alto Araguaia/MT, visando a citação da 

requerida ou, caso queira compareça nesta Secretaria, no mesmo prazo, 

para retirar referida deprecata e providenciar, diretamente, sua 

distribuição naquele Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248424 Nr: 5170-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSÉ VIEIRA PINTO - ME, Pedro José 

Vieira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, no valor total de R$ 18,00 (dezoito 

reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275378 Nr: 4339-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Alves Ferreira, Rosa Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 1210 e § 1º da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento das custas processuais 

para que possamos encaminhar a carta precatória de fl. 46 para 

cumprimento na Comarca de Piranhas/GO, visando a citação dos 

executados ou, caso queira compareça nesta Secretaria, no mesmo 

prazo, para retirar referida deprecata e providenciar, diretamente, sua 

distribuição naquele Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275367 Nr: 4329-36.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilvacy Ferreira da Silva, Samir Barbosa de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, no valor total de R$ 18,00 (dezoito 

reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275359 Nr: 4321-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cleide Teixeira de Sousa, Rafael Batista 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, no valor total de R$ 18,00 (dezoito 

reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265282 Nr: 16957-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Dias de Almeida & Cia Ltda Me, Antônio Dias 

de Almeida Junior, ADJAIR JERONIMO DA COSTA, KARINE MEDEIROS 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de quatro diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, no valor total de R$ 72,00 (setenta e 

dois reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193073 Nr: 12415-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Batista Alves Bueno, Elaine Batista 

Alves Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Germana Vieira do Valle - 

OAB:128579/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que após o autor ser intimado do transcurso do prazo de 

susensão do feito, este até o presente momento não manifestou nos autos 

(fls. 107), DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora PESSOALMENTE, 

POR MEIO DE CARTA DE INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP para, no 

prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, indicando bens 
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passíveis de penhora, sob pena de extinção, consoante dispõe o art.485, 

III, do CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 158996 Nr: 11787-51.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B-BdAS, TRW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdS, CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Frederico Fleury Curado 

Brom - OAB:TO 2943-A, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189, 

Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 Impulsiono os presentes autos para intimar a exequente Thamires Ribeiro 

Wanderley, por meio de sua respectiva patrona, para no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente em juízo planilha do crédito sucumbencial, 

atualizado e individualizado, para fins de eventual habilitação nos autos de 

inventário mencionado, sob pena de mantendo-se inertes ambas as partes 

fazerem presumir satisfeita a obrigação, em cumprimento a decisão de fl. 

232.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 281564 Nr: 8073-39.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, G. M. J. 

Transportes Ltda, Maria dos Santos Braz Rezende, Geison Vicente da 

Conceição, Jadiel Vicente da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 VISTOS.

Trata-se de ação de embargos à execução, ajuizado por G. V. da 

Conceição e Conceição Ltda Me, G. M. J. Transportes Ltda, Jadiel Vicente 

da Conceição, Maria dos Santos Braz Rezende e Geison Vicente da 

Conceição, em face do Banco do Brasil S/A.

 Intime-se o embargado para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

 Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261400 Nr: 13865-08.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR MORZELLE TRANSPORTES ME, 

Josimar Morzelle, Laura Cristina Caldeira Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, no valor total de R$ 18,00 (dezoito 

reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242460 Nr: 1047-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda, Cláudio Aparecido 

de Oliveira, Ivone Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, no valor total de R$ 36,00 (trinta e 

seis reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238463 Nr: 15142-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Lindomar Farias 

Santos, Renata Farias Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 15142-93.2016.811.0004, 

Protocolo 238463, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174394 Nr: 7774-38.2013.811.0004

 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: Rodrigo Ribeiro Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Fagundes de Oliveira, Marilene 

Fagundes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REINALDO LEITE DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 7774-38.2013.811.0004, 

Protocolo 174394, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173946 Nr: 7210-59.2013.811.0004

 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: Cleinedi Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Fagundes de Oliveira, Marilene 

Fagundes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REINALDO LEITE DE 
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OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 7210-59.2013.811.0004, 

Protocolo 173946, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 196486 Nr: 1441-02.2015.811.0004

 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: José Bernardo Filho, Welliton Bernardo de Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio de Oliveira da Silva, Maria José da 

Silva, Zezilda Bispo da Silva, Nivaldo da Silva, Lidia Reis da Silva, Espólio 

de Pedro Oliveira da Silva, Moisés Alves do Nascimento, Marcos Willian 

Silva, Elaine Craveiro da Luz, Zezilda Bispo da Silva, Analy Oliveira da 

Silva, João Maria da Silva, Valdir bispo silva, celia bispo silva, valter bispo 

silva, antonio bispo silva, osvaldo bispo silva, edison bispo silva, Jose 

oliveira da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 132, quanto a citação de Osvaldo Bispo Silva e, nos termos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via 

DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referida 

certidão e requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 279929 Nr: 7171-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Aparecido Borges - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAKECHI IAUSSE - 

OAB:6113-A

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados pelo 

requerido às fls. 113/172, são tempestivos. Outrossim, nos termos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, 

para que no prazo de 15 dias, apresente impugnação a contestação e 

documentos apresentados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220009 Nr: 2832-55.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Raildo Peres de Sousa, Marivania Itacarambi 

Peres de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jim Agropecuaria Ltda, Fernando Coelho 

Jimenez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUCENY RODRIGUES SEVERINO DE LIMA, para 

devolução dos autos nº 2832-55.2016.811.0004, Protocolo 220009, 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): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 284448 Nr: 9746-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Ferreira de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Costa Jacarandá, FLÁVIA ALEXANDRE 

DE SOUZA, Terceiros Interessados, ROSELENE MATIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 28, 

endereçada ao requerido Elder Costa Jacarandá foi devolvida pelos 

Correios, conforme fl. 38 e, também a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 37, quanto a não citação de Flávia Alexandre de Souza e por 

fim, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca da 

correspondência devolvida e da certidão negativa do Oficial de Justiça e 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 283220 Nr: 9022-63.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Costa Jacarandá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados às fls. 

51/97, são tempestivos, motivo pelo qual 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 203956 Nr: 6057-20.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos Pinto dos Santos, Rosielly 

Gonzaga Matos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a manifestação do Município de 

Barra do Garças/MT de fls. 319/323 e, em cumprimento ao item 31 da 

decisão de fls. 311/313, impulsiono os presentes autos para intimar o 

autor e requeridos, pelo prazo sucessivo de 10 dias, a fim de se 

manifestarem sobre o pronunciamento do ente municipal, bem como sobre 

a necessidade de inclusão do Sr. Claudiomar Silva, caso este esteja na 

qualidade de possuidor da área objeto da demanda, sob pena de 

preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159820 Nr: 132-48.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Fagundes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Sérgio Alves Souza, 

Washington Luiz Alves Tito, Júlia Renata Sampaio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO VINICIUS CAMARGO 

DOS SANTOS - OAB:19.899, Marco Aurélio de Martins e Pinheiro - 

OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REINALDO LEITE DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 132-48.2012.811.0004, Protocolo 

159820, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174359 Nr: 7732-86.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Iracy Alves Gouveia, Rosana Borges 

Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Cristina Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Francisco Décio Barbosa Araújo - 

OAB:4.219-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 VISTOS.

 1. DEFIRO também o pedido “a)” às fls. 71-verso de penhora online por 

meio do Sistema BACENJUD dos ativos encontrados em nome da parte 

executada.

2. DEFIRO o pedido “b)” às fls. 71-verso, no sentido de realizar a consulta 

via sistema RENAJUD (transferência).

3. INDEFIRO o pedido "c)" às fls. 71-verso, de expedição de ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, tendo em 

vista que incumbe à parte exequente realizar a diligência a fim de 

encontrar bens em nome da executada.

 4. PROCEDA-SE a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

5. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

6. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176560 Nr: 10569-17.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Cristina Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Iracy Alves Gouveia, Rosana 

Borges Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038

 VISTOS.

1. Certifique-se Sra. Gestora acerca do trânsito em julgado da sentença 

de fls. 101/106.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275321 Nr: 4300-83.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Teixeira Coutinho, Danilo Teixeira Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Caique Rocha Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullyana Bonfim Moraes e Silva 

- OAB:20274/O, RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - OAB:19113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 SENTENÇA.

1. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Em análise aos autos, verifico conforme teor da certidão de fls. 35 que 

a parte autora não recolheu as custas processuais no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme o determinado na decisão de fls. 32/33, publicada no DJE 

em 02/08/2018.

 3. Embora intimada por meio de seu representante, a parte Autora não 

apresentou manifestação, conforme consta no teor da certidão de fls. 35.

4. Desta forma, não tendo sanado o defeito no prazo estabelecido, a inicial 

deve ser indeferida por ser inábil a dar início à relação jurídica processual.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação contida 

no despacho de fls. 32/33, impõe-se o indeferimento da petição inicial e 

consequentemente o seu cancelamento.

7. Assim, considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte em promover os atos necessários ao seu regular 

prosseguimento, INDEFIRO a petição inicial (Art. 330, IV, CPC/2015). Por 

conseguinte, DETERMINO o CANCELAMENTO da distribuição destes autos 

com base no art. 290 do CPC/2015. PROCEDA-SE com as anotações 

necessárias junto ao distribuidor.

 8. ISENTO de custas e honorários, por não haver sequer formado a 

relação processual.

9. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267571 Nr: 17724-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Caique Rocha Bortolaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Teixeira Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.DEFIRO o pedido “c” de fls. 73, no sentido de realizar a consulta via 

sistema RENAJUD (transferência). 9.PROCEDA-SE também à consulta por 

meio do Sistema InfoJud a fim de obter as últimas declarações de imposto 

de renda da parte executada, com o fito de se apurar a existência ou não 

de bens passíveis de penhora (pedido “c” – fls. 73).10. À luz da 

orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) e da própria 

CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine a juntada nos 

autos de informações econômico-financeiras, hipótese em que o feito 

deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), DETERMINO a 

juntada da aludida documentação nos autos.11. E ainda, PROCEDA-SE 

com a penhora de valores em contas e aplicações que porventura 

existirem no CNPJ Nº 27.203.679/0001-72, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado às fls. 74.12.Em caso de cumprimento 

integral ou parcial da ordem de bloqueio, INTIME-SE o executado para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º do art. 854, 

CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a eventual 

manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.13.Em caso de 

restarem infrutíferas as consultas acima determinadas, voltem-me os 

autos conclusos para análise dos pedidos “d” e “e” de fls. 73.14.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278371 Nr: 6274-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Mendonça Gonçalves, Ailton 

Gonçalves da Silva, Luiz Alberto de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte requerida via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de reintegração de posse, no valor total de R$ 

36,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279680 Nr: 7032-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeronimo Martins de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izonel Pio da Silva, Andreia Vanderley Andrade 

Pio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que as cartas de citação de fls. 40 

e 41, foram devolvidas pelos Correios pelo motivo "mudou-se" e, nos 

termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, 

via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referidas 

devoluções e requeira o que de direito.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276835 Nr: 5305-43.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSCdS, Simone da Costa e Silva, Gabriella Costa dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Gerônimo Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285654 Nr: 10449-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Guimarães 

Souza - OAB:25203/MT

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE BARRA DO 

GARÇASTerceira Vara CívelAutos n. 10449-95.2018 (285654)Requerente: 

Cleber Souza da Costa.Requerida: Ana Paula Lutzer. Vistos.Trata-se de 

ação de guarda, combinado com pedido de medida cautelar de busca e 

apreensão provisória.Alega o autor, em apertada síntese, que é pai da 

menor Emelly Victória Lutzer da Costa e que, a pedido da requerida, desde 

o dia 10/12/2017 passou a residir nesta comarca.Contudo, narra que no 

dia 04/08/2018, a requerida, que mora em Uberlândia/MG, veio a Barra do 

Garças/MT e, com os argumentos de que iria apenas até o centro da 

cidade com a menor, voltou a cidade em que reside levando a menor de 

forma arbitrária.Dessa forma, busca a tutela jurisdicional para a 

concessão da guarda definitiva da menor.A medida cautelar foi deferida, 

conforme decisão de fl. 22//22v.A fls. 25/83, a requerida atravessou uma 

petição requerendo a reconsideração da decisão que deferiu a busca e 

apreensão da menor, alegando, em suma, que há uma ação de guarda e 

alimentos tramitando perante o Juízo da 5º Vara de Família e Sucessões 

da Comarca de Uberlândia/MT e que o requerente não faz jus a guarda de 

fato da menor. Ao final, além da reconsideração requereu a extinção do 

feito sem resolução do mérito dada a ocorrência da litispendência.É o 

relato do necessário.Analisando detidamente os autos, notadamente os 

fatos narrados pelo requerente e as fls. 39/49, verifica-se que a menor 

residia em Uberlândia/MG ao tempo do protocolo da ação de guarda 

informada pela requerida tornando aquele juízo competente para o seu 

conhecimento, artigo 53, inciso II do CPC.Dessa forma, declino da 

competência, devendo o juízo de 5ª Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Uberlândia/MG a análise dos pedidos de guarda.Oficie o juízo 

de Uberlândia/MG dando ciência da decisão e no mesmo expediente 

remetendo cópia integral dos autos por malote digital, encaminhando, após, 

os autos físicos pelos meios de praxe, com urgência.Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 26 de outubro de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176458 Nr: 10438-42.2013.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDVdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 10438-42.2013.811.0004 - Código 176458

Vistos.

Nomeio a Sra. Marla Cintia Romio, médica psiquiatra, para atuar como 

perita deste juízo, respondendo às perguntas formuladas pelas partes.

Intime-se a perita para iniciar os trabalhos, designando data para a 

realização da perícia.

 Informada a data da perícia, intimem-se as partes.

 O laudo deve ser entregue no prazo de 60 dias. Destaca-se que os 

honorários arbitrados serão custeados pelo Estado, uma vez que defiro o 

pedido de concessão da justiça gratuita.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se em 05 

(cinco) dias.

Informa-se, desde já, a emissão de certidão de realização da perícia para 

a perita nomeada, quando da prolação da sentença.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 29 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280589 Nr: 7511-30.2018.811.0004

 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: MGFdA, SGF, WGDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Ribeiro Rodrigues - 

OAB:MT 23.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 42 e prosseguimento do feito, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271720 Nr: 2103-58.2018.811.0004

 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: AAM, MSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 2103-58.2018.811.0004 – Código 271720

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação proposta por Ailton Alves Moura e Marisa Soares Couto 
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com pedido de homologação de acordo celebrado extrajudicialmente 

acerca da dissolução de união estável, partilha de bens e guarda 

compartilhada.

O Ministério Público, às fls. 32, manifestou-se favoravelmente à 

homologação judicial dos termos acordados.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, estão regularmente 

representadas nos autos e os direitos dos infantes se mostram 

resguardados.

Diante disso, por sentença judicial, homologo os termos acordados às fls. 

04/07 a fim de produzir seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custos processuais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234348 Nr: 12275-30.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACF, Leidiane Aparecida Ferreira de Carvalho, Joaquim 

David dos Santos, Iolanda Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otacilio José Faria - OAB:16.254 

e5.664-A, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 12275-30.2016 (234348)

Autor: Ana Clara Ferreira.

Autor: Leidiane Aparecida Ferreira Carvalho.

Autor: Joaquim David dos Santos.

Autor: Iolinda Rodrigues da Crus.

Vistos.

Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária em que os requerentes 

pugnaram pela homologação do acordo firmado.

A fls. 68 o acordo foi homologado, sendo por conseguinte, expedido de 

mandado de averbação junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de 

Notas da Comarca de Trindade-Go para a retificação do registro de 

nascimento de Ana Clara Ferreira.

A fls. 75, os autores requereram a retificação da sentença que homologou 

o acordo, aduzindo que teria ocorrido um erro material quanto ao nome da 

avó paterna, pugna ainda, pela retificação da menor Ana Clara Ferreira, 

acrescentando ao seu nome o sobrenome da família do pai, passando a 

se chamar Ana Clara Ferrreira dos Santos.

Assim, analisando a sentença constata-se, em partes, a ocorrência do 

erro material aduzido.

Do acordo realizado, foi requerido que fosse expedido mandado de 

averbação junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da 

Comarca de Trindade/GO para a retificação junto ao registro de 

nascimento da menor Ana Clara Ferreira para constar o nome dos avós 

paterno e do seu pai.

Dessa forma, verifica-se que na sentença constou o nome da avó paterna 

como “Iolanda Rodrigues da Cruz”, quando o correto seria “Iolinda 

Rodrigues da Cruz”.

De outro lado, da petição inicial não constata-se o pedido de retificação do 

nome da menor.

Contudo, constata-se que todas as partes são assistidas pelo mesmo 

causídico, demonstrando estarem todos de acordo.

Destarte, nos termos do artigo 494, inciso I do CPC, reconheço o erro 

material no tocante ao nome da avó paterna. E defiro o pedido de 

retificação do nome da menor. Assim:

Expeça-se mandado de averbação junto ao Cartório de Registro Civil e 

Tabelionato de Notes da Comarca de Trindade-GO para que proceda a 

retificação do registro de nascimento de Ana Clara Ferreira, passando a 

constar os nomes do genitor Rodrigo Rodrigues da Cruz, do avô paterno, 

Joaquim David Dos Santos, da avó paterna Iolinda Rodrigues da Cruz e 

acrescentar ao nome da menor o sobrenome da família do pai, passando a 

se chamar Ana Clara Ferreira dos Santos.

Transitando em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258728 Nr: 11968-42.2017.811.0004

 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: WdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFdS, LNFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:2516/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11968-42.2017.811.0004 - Código 258728

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido revisional de alimentos ajuizada por 

Wanderson da Silva Ferreira em face de Hadrian Fernandes da Silva, 

representado por Lorena Nadhiegy Fernandes Gama.

Realizada as tentativas de localização da parte autora para prosseguir 

com o feito, todas restaram infrutíferas.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que o autor deixou de praticar atos que lhe incumbia, de forma 

a abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, evidenciando, assim, 

seu desinteresse em prosseguir com o feito.

Portanto, considerando o manifesto desinteresse da parte autora pelo 

regular andamento do feito e, tendo em vista que o processo não pode se 

eternizar por falta de iniciativa da parte, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, com amparo no artigo 485, III, CPC.

Condeno o autor em custas.

Sem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243826 Nr: 1955-81.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FYdSM, SdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1955-81.2017.811.0004 – Código 243826

Vistos.

Dê vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202672 Nr: 5306-33.2015.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, juntar 

nos autos a Certidão de Nascimento do menor Arthur, para expedição do 

mandado de retificação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217594 Nr: 1388-84.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS, LSF, Diane Sciascia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivomar Vicente Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17066, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - 

OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 Processo 1388-84.2016.811.0004 - Código 217594

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença de alimentos proposta por 

Caroline Sciacia Fontes e Leandro Sciacia Fontes, representado por Diane 

Sciacia, em face Ivomar Vicente Fontes.

Às fls. 87 veio aos autos acordo firmado entre Caroline Sciacia Fontes, 

maior de idade, e Ivomar Vicente Fontes.

É o relatório do necessário.

No vertente caso, as partes compuseram-se amigavelmente, requerendo 

ao final a homologação do acordo nos termos pactuados.

 Verifica-se que, para a homologação do acordo, as partes são legítimas e 

capazes, bem como estão regularmente representadas nos autos.

Importante esclarecer que o exercício do direito de receber alimentos é de 

exclusividade da alimentanda Caroline Sciacia Fontes, que, no momento do 

acordo, encontrava-se já em sua maioridade, podendo, dessa forma, 

dispor a qualquer momento desse direito.

O pedido de fls. 92/94 não encontra amparo nas provas encartadas às fls. 

95/100. Aliás, tais provas demonstram apenas que é derivado do 

descontentamento da genitora da alimentanda na celebração do acordo, a 

qual não é titular do direito, de modo que deve ser indeferido.

Sendo assim, homologo por sentença judicial os termos acordados às fls. 

87, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o 

processo com amparo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

apenas em relação à Caroline Sciacia Fontes.

Intime-se a exequente para que dê prosseguimento ao feito executório.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212858 Nr: 11151-46.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSF, LSF, Diane Sciascia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivomar Vicente Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607

 Processo 1388-84.2016.811.0004 - Código 217594

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença de alimentos proposta por 

Caroline Sciacia Fontes e Leandro Sciacia Fontes, representado por Diane 

Sciacia, em face Ivomar Vicente Fontes.

Às fls. 168 veio aos autos acordo firmado entre Caroline Sciacia Fontes, 

maior de idade, e Ivomar Vicente Fontes.

É o relatório do necessário.

No vertente caso, as partes compuseram-se amigavelmente, requerendo 

ao final a homologação do acordo nos termos pactuados.

 Verifica-se que, para a homologação do acordo, as partes são legítimas e 

capazes, bem como estão regularmente representadas nos autos.

Importante esclarecer que o exercício do direito de receber alimentos é de 

exclusividade da alimentanda Caroline Sciacia Fontes, que, no momento do 

acordo, encontrava-se já em sua maioridade, podendo, dessa forma, 

dispor a qualquer momento desse direito.

O pedido de fls. 170/172 não encontra amparo nas provas encartadas às 

fls. 173/178. Aliás, tais provas demonstram apenas que é derivado do 

descontentamento da genitora da alimentanda na celebração do acordo, a 

qual não é titular do direito, de modo que deve ser indeferido.

Sendo assim, homologo por sentença judicial os termos acordados às fls. 

168, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o 

processo com amparo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

apenas em relação à Caroline Sciacia Fontes.

Intime-se a exequente para que dê prosseguimento ao feito executório.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282908 Nr: 8824-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdKAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Nilto Rosa Alves - 

OAB:22.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Rejane Mendes 

Santos - OAB:17.112

 Processo 8824-26.2018.811.0004 – Código 282908

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de divórcio, guarda, regulamentação de 

visitas e fixação de alimentos proposta por Rita de Kassia Araujo Carvalho 

em face de Bruney Augusto Damas Campos.

Às fls. 29/30, em comum acordo, as partes requerem a homologação dos 

termos por elas acordados.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação 

judicial do acordo celebrado.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, estão regularmente 

representadas nos autos e os direitos dos infantes se mostram 

resguardados.

Diante disso, por sentença judicial, homologo os termos acordados às fls. 

29/30, para produzir seus efeitos jurídicos e legais, bem como decreto o 

divórcio de Rita de Kassia Araujo Carvalho e Bruney Augusto Damas 

Campos. Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Atenda-se a Serventia ao requerimento de item 1, de fls. 29.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.
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Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277616 Nr: 5829-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 5829-40.2018.811.0004 - Código 277616

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de decretação de divórcio proposta por Nilva 

Maria dos Santos em face de Eduardo Mendonça Marques.

Às fls. 33 a parte autora expressa desistência em continuar a ação em 

razão de possível reconciliação com o réu.

É o sucinto relatório.

 Como preceitua o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, o 

mérito não será resolvido pelo juiz quando for homologada a desistência 

da ação.

 Diante disso, tendo em vista que as partes são legítimas, bem como estão 

regularmente representadas nos autos, homologo, por sentença judicial, a 

desistência da ação, manifestada à fls. 33. Consequentemente, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 78902 Nr: 2340-44.2008.811.0004

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Costa Jacarandá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, NEILTON CRUVINEL FILHO - 

OAB:10046, Neilton Cruvinel Filho - OAB:10046/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 Portanto, julgo IMPROCENDENTES os pedidos constantes na exordial, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, extinguindo o feito, 

com resolução de mérito.Custas processuais satisfeitas. Condeno a 

autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o 

valor dado à causa.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

costume.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290318 Nr: 13213-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Araguaia Indústria e Comércio LTda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDAL TRANSPORTE E LOGÍSTICA LITDA, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIVALDO FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:37773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil. Tendo em vista que costumeiramente a Fazenda 

Pública não realiza audiência de conciliação, deixo de designa-la.CITEM-SE 

os Requeridos para oferecerem contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 150277 Nr: 9969-98.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cairo José Ribeiro, Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Natalie Cipriano Toledo - 

OAB:13074/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista a manifestação da executada as fls. 289, expeça-se 

PRECATÓRIO REQUISITÓRIO em favor do exequente via sistema SGP, 

observando a sentença de fls. 274.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287386 Nr: 11493-52.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recapagem de Pneus CDB Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUES BARBOSA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:16794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Tratam-se de ação de embargos à execução, ajuizado por Recapagem de 

Pneus Cdb Ltda, em face da Fazenda Pública Estadual, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Requer a autora o benefício da justiça gratuita, entretanto este não 

acostou aos autos documentos que realmente comprovem a 

hipossuficiência alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que a parta autora não logrou êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93170 Nr: 6971-94.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea Sousa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099/MT

 VISTOS.

À Distribuição para anotar se tratar de execução de sentença.

INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, CPC/2015.

Não sendo impugnada a execução, voltem-me para homologar os cálculos 

e ordenar expedição de requisição.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196907 Nr: 1774-51.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Alimentos Lana Ltda ME, 

Lucas de Lana Leão, Domingos Carlos Pereira Leão, Rosangela Rocha de 

Lana Batista Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Vistos.

 Acerca da manifestação retro, diga o exequente.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180384 Nr: 2327-35.2014.811.0004

 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: Robson Cavalcante da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, deverá observar o disposto no 

artigo 95, §3°, II do CPC, em que a perícia será custeada pelo requerido. 

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 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.: 282283 Nr: 8457-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Moraes de Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT, PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - OAB:20.607, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.Tendo em vista que costumeiramente a Fazenda 

Pública não realiza audiência de conciliação, deixo de designa-la.CITE-SE o 

Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob 

pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286168 Nr: 10745-20.2018.811.0004

 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 Antônio do Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Administração de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euripedes Paris de Faria - 

OAB:24.314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que costumeiramente a Fazenda Pública não realiza 

audiência de conciliação, deixo de designa-la.

CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Defiro o benefício da justiça gratuita ao autor.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225826 Nr: 6375-66.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walton Guimarães da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana da Silva Freitas Ayres - 

OAB:MT 20.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, deverá observar o disposto no 

artigo 95, §3°, II do CPC, em que a perícia será custeada pelo requerido. 

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 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.: 272325 Nr: 2529-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Antônio de Carvalho Neto, Maria Lúcia 

Balbino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indea - Instituto de Defesa Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Moraes Amorim - 

OAB:E-19676/ MT, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Intimem-se os requerentes pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

atender a determinação de fls. 36, sob pena de extinção.

 Sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença 

extintiva.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289132 Nr: 12494-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilon Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de 

antecipação de tutela, ajuizada por Marcilon Pereira de Souza, em face do 

Estado de Mato Grosso, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

 Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que a parta autora não logrou êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como regularize a sua representação 

processual nos autos.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289884 Nr: 12947-67.2018.811.0004

 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: Maria Eugênia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, uma vez que ausentes nos 

autos os seus requisitos autorizadores. Tendo em vista que 

costumeiramente a Fazenda Pública não realiza audiência de conciliação, 

deixo de designa-la.CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 

231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275415 Nr: 4371-85.2018.811.0004

 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: ARVDM, PVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBdG-M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gomes de Almeida - 

OAB:20.056 MT, Katia Valadares Silva - OAB:23270/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Emerson Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Tânia de 

Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 CÓDIGO: 275415

Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente o 

requerente, na pessoa de sua representante, para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256195 Nr: 10351-47.2017.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 256195

Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Decorrido o prazo acima sem manifestação, remetam-se os autos ao 

arquivo, observando as cautelas de praxe.

Barra do Garças/MT, 26 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281872 Nr: 8219-80.2018.811.0004

 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: Lenir Bach Caldeira Ribeiro de Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa maneira, considerando que há duplicidade de feitos, com as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir, conforme restou demonstrado 

nos autos de cód. 281871, não há outra lógica senão a extinção da 

presente demanda. Por esta razão, nos termos do art. 485, V do Código 

Processo Civil, julgo e declaro extinta a presente ação, ante a 

litispendência aos autos de código 281871, em tramitação nesta Vara 

Cível.Sem condenação em custas ou honorários. Após o trânsito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas 

necessárias.Publique-se, Registre-se, Intimem-se, Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 60034 Nr: 3230-51.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Carla Venturine Esteves - OAB:MT 21.977, Gabriel 

Luiz Esteves - OAB:MT-22.330, Wilkerson - OAB:

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

reconhecendo a ocorrência do fenômeno da prescrição comum, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ex do art. 487, II, do 

Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente.Sem custas eis 

que o município é isento, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 

7.603/01.Sentença não sujeita ao reexame necessário.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 26 

de outubro de 2018Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19420 Nr: 2046-70.2000.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: Benedita Prates Narciso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FILHO, EDSON GABRIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hans Norman Joesting - 

OAB:Oab/MT 1609-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, João Evangelista Gonçalves - OAB:MT 2.006

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ROMEIRO 

MIRANDA, para devolução dos autos nº 2046-70.2000.811.0004, 

Protocolo 19420, 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.: 153918 Nr: 5389-88.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivalci Rodrigues Parreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828

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

Mato Grosso - OAB:, Procurador do Município de Barra do Garças 

- OAB:000/MT

 Vistos.

Considerando o transcurso do prazo desde a última manifestação da 

exequente, a fls.320/324, intime-a para prosseguimento do feito, 

informando acerca do cumprimento da obrigação por parte dos requeridos 

ou requerendo o que entender de direito, em 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189174 Nr: 9628-33.2014.811.0004

 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: Juliana Lima Pinheiro, Antônia Monteiro Lima Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 9628-33.2014.811.0004 (CÓDIGO: 189174)

Vistos.

 Tendo em vista o transcurso do prazo desde sua última manifestação, 

intime-se a autora para acostar ao feito o valor atualizado do débito 

referente aos serviços já prestados pela empresa Help Home Care.

 Intime-se o Município de Barra do Garças-MT para se manifestar acerca 

do novo pedido de bloqueio e da prestação de contas apresentada a 

fls.940/948.

Ainda, considerando que já fora determinado nos autos, deverá o 

requerido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas proceder com a inclusão 

da Sra. Antônia Monteiro Lima Pinheiro no Programa Melhor em Casa, 

disponibilizando todos os equipamentos e insumos necessários para 

continuidade do atendimento domiciliar, inclusive profissional técnico em 

enfermagem pra acompanhamento da demandante 24 ( vinte e quatro) 

horas por dia, destacando que o não cumprimento da medida imposta 

ensejará aplicação de medidas que garantem o resultado prático 

equivalente, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de outubro de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 175165 Nr: 8767-81.2013.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edner Rezende Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 182973 Nr: 4657-05.2014.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maik Itacarambi Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 188298 Nr: 8911-21.2014.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leovigildo Pereira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Garcia Trindade 

Monteiro - OAB:14287, Karla Adriana Schaerfer da Silva - OAB:MT 

14.313

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 251098 Nr: 7051-77.2017.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Sidinei de Freitas Beckmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Jéssika de Freitas Camargos - OAB:MT/21.776, 

Maicom Pedro Duarte de Moraes - OAB:MT-22.768

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001712-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LENUZIA BARBOSA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO 

ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Intimação do advogado da requerente a fim de juntar aos autos 

autorização emitida por Sônia Barbosa de Faria, filha da de cujus, no 

prazo de 05 dias, consoante se depreende da certidão de óbito e da 

Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens, para que a requerente 

Lenuzia Barbosa Miranda possa efetuar o levantamento dos valores 

depositados em nome da falecida Maria Barbosa Miranda.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUYNEMER AIRES DO COUTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA DA SILVA COELHO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 10/12/2018 Hora: 17:40,(Hórario de Mato 

Grosso) (horário de Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010369-68.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMO DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, a fim de retirar a Certidão de Dívida 

expedida nos autos, para os devidos fins.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011626-26.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSA ALICE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das custas processuais, 

c u j a s  g u i a s  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: 8011631-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, NA QUALIDADE DE ADVOGADO(A) DA 

PARTE REQUERENTE FRANCISCO LOPES DA SILVA,para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo , referente à custas, referente a taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011246-08.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MARQUES AGNESINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE FERREIRA SOUSA OAB - MT0014817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA IPANEMA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, a fim de retirar a Certidão de Dívida 

expedida nos autos, para os devidos fins.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011634-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 , referente à custas, referente a 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente 

na barra de endereço do seu navegador de internet o link: 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012410-13.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))
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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 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE por 

meio de seu Advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que 

entender de direito acerca da sequencia da execução, sob pena de 

arquivamento do feito. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias. BARRA DO GARÇAS, 29 de outubro de 2018. 

RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011856-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

intimação do advogado da parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010442-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

A. P. J. SONORIZACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA OAB - MT12658/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETERSON ZUFFO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

PETERSON ZUFFO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADENIR PINTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO RODRIGUES CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PAULO ALVES ARANHA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO MENDES MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, 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 , referente à custas, referente a taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010613-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINO ROCHA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de energia eletrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 
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Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011857-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente, 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 , referente à custas, referente a taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DIAS PAULINO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 8010244-32.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 289,60 (Duzentos e oitenta e nove reais e sessenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002065-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INIVALDO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Este ato tem por finalidade a intimação 

do requerente, por meio de seu advogado(a), para que no prazo de 05 

(cinco) dias apresente Impugnação a Contestação. Rodrigo Adriano 

Demétrio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-09.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLENE RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO FRANCESCON BARROSO OAB - MT24242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000385-09.2018.811.0004 Pólo Ativo: ODIRLENE RODRIGUES 

LEITE Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002190-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU PIRANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para comparecer à audiência de 

instrução e julgamento designada, juntamente com as eventuais 

testemunhas, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: INSTRUÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 09/11/2018 Hora: 09:15 (Horario de 

Cuiaba). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS PORTILHO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT0017752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCY FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES por meio de seus advogados para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada, 

juntamente cm as eventuais testemunhas arroladas, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução 

Sala: INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/11/2018 

Hora: 10:00 (Horario de Cuiaba). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-90.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDORI PEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMERSON GIOVANI ALMEIDA ASTOLFI (REQUERIDO)

MARIA DE LURDES DE ALMEIDA ASTOLFI (REQUERIDO)

ANTONIO MOREIRA (REQUERIDO)

M L DE ALMEIDA ASTOLFI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES por meio de seus advogados para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada, 

juntamente com as eventuais testemunhas arroladas, 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: 

Instrução Sala: INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

09/11/2018 Hora: 12:00 (Horario de Cuiaba). ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011106-08.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AQUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO(A))

JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA OAB - MT0009549A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DAS PARTES por meio de seus advogados para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada, 

juntamente com suas eventuais testemunhas, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução 

Sala: INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/11/2018 

Hora: 13:30 (Horario de Cuiaba). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-38.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCILEIDE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE GARCIA DANTAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES por meio de seus advogados para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada, 

juntamente com suas testemunhas, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: 

INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/11/2018 

Hora: 14:15 (Horario de Cuiaba). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011895-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR DIAS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES por meio de seus advogados para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada, 

juntamente com as eventuais testemunhas, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução 

Sala: INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/11/2018 

Hora: 15:45 (Horario de Cuiaba). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SILVEIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIVON ESTACIO BORGES (REQUERIDO)

ELISMAR JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada, 

juntamente com as eventuais testemunhas, 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: 

Instrução Sala: INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

09/11/2018 Hora: 17:00 (Horario de Cuiaba). ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC).

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 281304 Nr: 7913-14.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 DESPACHO

Código: 281304

 Vistos, etc.

1. Apreciando o processo, percebe-se que as condições pessoais do 

autor do fato trazem duvidas quanto à correspondência com os requisitos 

necessários para que seja assistido pela Defensoria Pública, desta forma, 

ORDENO que a secretaria proceda com a intimação da pessoa de Nilson 

da Silva para que no prazo de 10 (dez) dias constitua patrono e apresente 

contrarrazões ou compareça a Defensoria Pública munido de documentos 

pertinentes a fim de comprovar sua hipossuficiência, sob pena de 

remessa dos autos para a Turma Recursal sem as devidas.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 15 de outubro de 2018.
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Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 80/2018-DF

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO 

FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 LOTAR o Servidor RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA, Analista 

Judiciário, matrícula 20365, para exercer suas funções na 2ª Vara Cível 

des ta Comarca , a partir desta data.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 29 de outubro de 2018.

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

PORTARIA Nº 81/2018-DF

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO 

FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 I - REVOGAR a Portari a nº 017/2018-DF, que designou o servidor FABIO 

SILVA DE OLIVEIRA, Distribuidor, Contador e Partidor, matricula 32570, 

para exercer as funções como substituto da titular em sua s ausências, 

licenças e impedimentos .

 II - LOTAR o Servidor FABIO SILVA DE OLIVEIRA, Distribuidor, Contador e 

Partidor, matricula 32570, para exercer suas funções na 2ª Vara Cível 

desta Comarca, a partir desta data.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 29 de outubro de 2018.

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001949-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA GOMES MARTINS (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: 

1001949-17.2018.8.11.0006 REQUERENTE: GUIOMAR GOMES MARTINS 

REQUERIDO: TEREZA GOMES MARTINS Vistos etc. Tendo em vista a 

manifestação ministerial e por economia e celeridade processual, intime-se 

a requerente para acostar aos autos eventual perícia judicial já realizada 

pela interditanda, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 26 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002859-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DO CARMO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DA SILVA RODRIGUES (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: 

1002859-44.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JUCINEIDE DO CARMO DA 

SILVA RODRIGUES REQUERIDO: DIOGO DA SILVA RODRIGUES Vistos 

etc. Tendo em vista a manifestação ministerial e por economia e celeridade 

processual, intime-se a requerente para acostar aos autos eventual 

perícia judicial já realizada pelo interditando, no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 26 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006912-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO 20 (VINTE) 

DIAS Dados do processo: Processo: 1006912-05.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e 

Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: LUZIA 

NOGUEIRA DA SILVA REQUERIDO: JOAO BATISTA DA SILVA Pessoa(s) 

a ser(em) intimada(s) REQUERENTE: LUZIA NOGUEIRA DA SILVA , 

REQUERIDO: JOAO BATISTA DA SILVA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PARTE acima qualificada, dos termos da r. sentença proferida nos autos e 

a seguir transcrita. Sentença: Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portadora de doença diagnosticada sob o CID 10 F72, o que lhe dificulta a 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que a 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando é portadora de 

enfermidade mental, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código 

Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de João Batista da Silva, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curadora Luzia Nogueira da Silva, confirmando 

os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. 

Sem custas ou honorários, face a gratuidade da justiça. Saem os 

presentes intimados. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o 
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Termo de Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito. E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, (Jackline M. Dias Tingo) 

que digitei. Cáceres, 5 de setembro de 2018. JACKLINE MARCIA DIAS 

TINGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 8989 Nr: 870-55.1997.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAG, CA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA LIMA E CASTRO - 

OAB:1555.459, CARLOS ALT JUNIOR - OAB:5.005, GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:9174 B, MARCO ANTONIO CORBELINO - OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de retificação do nome do genitor na certidão de 

nascimento proposta por Zirlene Esther Ramos Ziliani Corbelino em razão 

de erro material constante da sentença.

Aduz a requerente que o nome do seu genitor encontra-se grafado 

equivocadamente na sentença, pois o mesmo não se chama Carlos Ziliano 

conforme constou às fls. 142/151, mas sim Luiz Carlos Ziliani. (fls. 300).

Narra a requerente que "a lavratura do ato registral de nascimento da 

requerente foi declarado por ordem judicial, possuindo este o condão de, 

em tese, ter conferido, com a maior fidelidade, as grafias e nomes que 

seriam incluoso em sua certidão de nascimento" (sic, fls. 300).

Registro primeiramente que, se na sentença prolatada às fls. 142/151, há 

mais de 12 (doze) anos, constou equivocadamente o nome do requerido, 

tal fato se deu em razão da falha do advogado, que propôs a ação em 

desfavor de "Carlos Ziliano", conforme consta da petição inicial, não tendo 

havido qualquer requerimento para a correção durante o trâmite 

processual.

Entretanto, por economia processual e a fim de garantir o direito da autora, 

que não pode ser prejudicada pela falha imputada ao advogado, defiro o 

pedido.

Portanto, para sanar o erro na sentença de fls.142/151, determino a 

retificação do nome do genitor onde se lê “CARLOS ZILIANO" leia-se “LUIZ 

CARLOS ZILIANI”.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

Expeça-se mandado de retificação para o cartório de registro de pessoas, 

fazendo-se incluir o correto nome do genitor, bem como os nomes da avó 

paterna da autora.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 17478 Nr: 2178-87.2001.811.0006

 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: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos para, querendo, 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 223987 Nr: 9929-66.2017.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERDEIROS DE SERGIO GALEANO, ANTONIO 

CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, via advogado constituído, para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da resposta do ofício às fls. 70.

Decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público.

 Em seguida, à conclusão.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 190906 Nr: 8855-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERDEIROS DE SERGIO GALEANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, via advogado constituído, para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da resposta do ofício às fls. 70.

Decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público.

 Em seguida, à conclusão.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 40323 Nr: 5474-15.2004.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF, MF, AF, JF, VF, AF, SF, SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de fls. 227/231, vez que se trata de diligência que cabe 

às partes e não ao Estado-Juiz, sendo somente possível após restar 

comprovado o esgotamento de todos os meios à disposição da parte.

 No caso em tela, verifica-se que não há nos autos indícios de que a parte 

autora tenha esgotado todos os meios a sua disposição para obter as 

informações necessárias para indicar a composição genética necessária 

para realização do exame de DNA requerido.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 171538 Nr: 7445-83.2014.811.0006

 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
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 PARTE AUTORA: APARECIDA GONÇALVES CORREIA, RENATO 

GONÇALVES CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação de folhas retro, intime-se a autora 

pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 146086 Nr: 4258-38.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Ausência interposta por Maria 

Aparecida dos Santos em face de Valdemir Lopes da Silva.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o presente feito foi 

sentenciado às fls. 63/64, sendo declarada a ausência do Sr. Valdemir 

Lopes da Silva e determinada a abertura da sucessão, com a citação dos 

herdeiros.

Apesar de citadas para dar prosseguimento ao feito (fl. 67), as herdeiras 

deixaram o prazo transcorrer ‘in albis’.

Intimadas as partes através do causídico constituído, este informou às fls. 

70 que os bens do falecido já foram arrecadados e toda a situação do 

espólio está regular, não havendo o que pleitear.

Deste modo, a extinção da presente ação é medida que se impõe, ante a 

evidente ausência de interesse no prosseguimento da demanda.

Na esteira deste entendimento, são os seguintes julgados selecionados 

por Alexandre de Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 

7.ª ed., Ed. RT, pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se.

 Após, procedidas às baixas e anotações necessárias, arquivem-se os 

autos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 164702 Nr: 1842-29.2014.811.0006

 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: MJDS, BDCES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se o mandado ao Cartório de Registro Civil, conforme determinado 

em sentença, encaminhando os dados da interditada (nome completo, RG 

e CPF), que consta à fl. 14, para a devida averbação.

Após, ao arquivo, com as cautelas de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 195429 Nr: 714-03.2016.811.0006

 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: LEONICE RODRIGUES PEREIRA, CATARINA RODRIGUES 

PEREIRA, SEBASTIÃO FAUSTINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial e determino seja intimada a inventariante para 

prestação de contas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 38938 Nr: 4245-20.2004.811.0006

 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: JC, CARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ratifico os atos processuais realizados até o momento.

Intime-se os advogados Eduardo Sortica de Lima OAB/MT 7.485 e 

Henrique Pestana de Souza OAB/MT 21.170, para manifestar-se no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, desde já determino o retorno dos 

autos ao arquivo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 87229 Nr: 2722-94.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação de fls. 165/166, suspendo o andamento do 

feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, intime-se a 

autora para juntar os documentos mencionados às fls. 154.

Após, venham os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 227185 Nr: 12313-02.2017.811.0006

 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: JOSÉ DA COSTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 
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PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar os 

documentos listados pela Fazenda Pública, às fls. 62/62v.

Após, venham os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 139030 Nr: 8584-75.2011.811.0006

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GJDCCM, BJDCCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS(S, CTX, SMG, AMC, BRG, JGMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535, 

MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 Vistos etc.

Ante o teor de petitório de fls. 335/336, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 67775 Nr: 5275-85.2007.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBSE, EDMDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a sentença de fls. 90/91, julgou 

procedente o pedido para expedição de alvará de autorização (fls. 100), 

enquanto o pedido formulado pela autora (fls. 104) requer que seja 

expedida carta de adjudicação.

Diante do exposto, intime-se a parte autora através de advogado 

constituído para que manifeste se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, torne os autos ao arquivo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 93296 Nr: 8439-87.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que o Sra. Ademar apresentou 

impugnação às primeiras declarações prestadas pela inventariante às fls. 

111/113, reclamando os preços atribuídos aos bens a serem 

inventariados, bem como a omissão de outros bens móveis, e, por fim, a 

não prestação de contas dos aluguéis percebidos pela mesma.Em que 

pese ter sido a inventariante intimada para manifestar acerca das 

alegações, é certo que o direito de impugnação pelo herdeiro já havia 

precluído quando intimado, apenas apresentou impugnação à nomeação 

às fls. 81/82, conforme mencionado na decisão de fls. 100/102, segundo 

parágrafo da fl. 102. Entretanto, não há de se ignorar as suas 

sustentações, uma vez que pretende ver arrolados os bens que 

guarnecem a residência onde o "de cujos" vivia com a inventariante, o qual 

esta tem direito de habitação, nos termos do art. 1831, do Código 

Civil.Conforme entendimento jurisprudiencial pacífico, o direito real de 

habitação sobre o imóvel que servia de residência do casal é um direito 

que assegura ao cônjuge ou companheiro sobrevivente permanecer 

habitando o imóvel que serviu de último domicílio familiar, com isso tem-se 

que os bens, que supostamente foram sonegados, guarnecem a referida 

residência, portanto essenciais à sobrevivência da inventariante, mesmo 

porque, conforme salientado pela autora, são de pequeno valor, e, não 

havendo prova em contrário, não há razão para determinar que os inclua 

na partilha.Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:(...)No que se 

refere ao seguro pessoal, conta bancária e aparelho celular do falecido, 

uma vez desconhecidos pela inventariante e não trazido provas de real 

existência de tais itens aos autos pelo impugnante, não merece 

prosperar.Assim sendo, pelos argumentos supra lançados, rejeito a 

impugnação às primeiras declarações formulados pelo herdeiro Ademir.A 

fim de dar prosseguimento no feito, cumpra-se integralmente a decisão de 

fls. 80, item 3 e seguintes.Às providências. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006131-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. M. T. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1006131-46.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 954.00 ESPÉCIE: [Regime 

de Bens Entre os Cônjuges]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: LAÉRCIO TAVARES Endereço: ESTRADA LINHA FACÃO 

PARTE I, LOTE 28, CHÁCARA FLOR DO IPE, ASSENTAMENTO FACÃO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDINÉIA 

APARECIDA DE MIRANDA TAVARES Endereço: ESTRADA LINHA FACÃO 

PARTE I, LOTE 28, CHÁCARA FLOR DO IPE, ASSENTAMENTO FACÃO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE 

TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da ação , 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: Trata-se de AÇÃO DE 

ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS NO CASAMENTO, 

ajuizado por LAERCIO TAVARES e VALDINEIA APARECIDA DE MIRANDA 

TAVARES, para mudança de Comunhão parcial de bens para COMUNHÃO 

UNIVERSAL DE BENS. DECISÃO: Vistos etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Citem-se 

eventuais terceiros interessados via edital nos termos do art. 734, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo do edital e devidamente 

certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Cáceres, 29 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito 

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, LUCELY 

BARROSO RAMSAY CAIXETA, digitei. Cáceres , 29 de outubro de 2018. 

JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 
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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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001844-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DALZI CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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: 

1001844-74.2017.8.11.0006 REQUERENTE: DALZI CONCEICAO DE 

OLIVEIRA SILVEIRA Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por 

Dalzi Conceição de Oliveira Silveira, Luciano de Oliveira Silveira, Evelyn 

Fátima Silveira França e Luilson Benedito de Oliveira Silveira no intento de 

obter autorização judicial para auferir levantamento de valores não 

sacados em vida pelo de cujus Semilto da Silveira. Aduzem os 

requerentes que são herdeiros de Semilto da Silveira, falecido em 08 de 

julho de 2016. Juntou os documentos pertinentes. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. 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 Dalzi Conceição de 

Oliveira Silveira, Luciano de Oliveira Silveira, Evelyn Fátima Silveira França 

e Luilson Benedito de Oliveira Silveira a levantar o saldo existente na conta 

vinculada em nome do “de cujus” Semilto Silveira junto ao Exército 

Brasileiro, 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. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 29 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000373-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR JOSE DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE STELATTO MARQUES (RÉU)

EDUARDO MARQUES LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Antes de deliberar acerca do pedido de 

tutela de urgência formulado no bojo da peça defensiva de id. 16027418, 

visando a efetivação do contraditório, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se quanto a tal pedido, bem como para apresentar resposta a 

reconvenção na forma do art. 343, §1º do CPC, consignando-se prazo de 

15 (quinze) dias. 2 – Em seguida, volte o processo CONCLUSO. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95481 Nr: 548-78.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141894 Nr: 11656-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141892 Nr: 11654-03.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CORREA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103281 Nr: 8379-80.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96190 Nr: 1254-61.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A, CRYSTIANE LINHARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE ALMEIDA RIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137880 Nr: 7294-25.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

195/208).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164064 Nr: 1277-65.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETH REIS CALÇADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DA SILVA, EDINEY HENRIQUE 

LEITE, TEREZA DIAS DE CARVALHO, NELSON DO ESPIRITO SANTO 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES 

- OAB:5.793

 (...) Forte nos fatos e fundamentos antes expostos, este Juízo:1 – NÃO 

CONHECE dos embargos declaratórios de fls. 796/805, ante a sua 

intempestividade.2 – REJEITA a impugnação ao cumprimento de sentença 

ora ventilada;3 – A fim de possibilitar a análise do pleito de gratuidade de 

justiça formulado e ainda não apreciado pelo Juízo, com fundamento no 

art. 99, § 2º, do CPC , INTIMEM-SE a parte executada, por meio de seu 

advogado (DJE), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os 

pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de indeferimento 

do pedido.4 – DETERMINA a retificação da capa dos autos, fazendo-se 

constar como cumprimento de sentença, bem como colocar como 

exequente ELIETH REIS CALÇADOS, já qualificada, e executados JOSE 

FERREIRA DA SILVA, EDNEY HENRIQUE LEITE, NELSON DO ESPIRITO 

SANTO e TEREZA DIAS DE CARVALHO, devidamente qualificados às fls. 

213;5 – REVOGA A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, ante a definição 

deste Juízo como competente para processamento e julgamento dos 

autos;6 – DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE MANUTENÇÃO DE 

POSSE em favor da exequente, ficando desde já autorizado o auxílio de 

reforço policial, caso o oficial de justiça entenda necessário;7 – Cumprida 

a ordem e não havendo requerimento das partes, CONCLUSOS.8 – 

INTINEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20745 Nr: 1700-45.2002.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROCESSO ESTÁ EM CARTÓRIO DISPONÍVEL PARA CARGA/VISTA

 Impulsiono os autos com a finalidade de informar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, que conforme petição retro (fls. 64/68 - pedido 

de vistas) o feito encontra-se disponível em cartório para vista da parte 

interessada. Caso nada seja requerido, no prazo de 15 dias, o processo 

será remetido ao arquivo.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 22656 Nr: 3324-32.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDPDFDBDB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:16.785 DF, RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131754 Nr: 424-61.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICCOLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

FORNECER DADOS BANCÁRIOS

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste no 

feito, notadamente fornecendo ao Juízo, para fins de expedição de Alvará 

Eletrônico os dados bancários de sua titularidade para receber e dar 

quitação quanto ao objeto da demanda.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 119350 Nr: 5007-21.2013.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENTO BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallisson Luiz Sarate de 

Mendonça - OAB:14405-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 Código n. 119350

DESPACHO

1 – Não obstante haver decisão proferida por este julgador às fls. 

13/14-verso, DECLARO-ME suspeito para presidir/julgar o presente feito 

em razão de foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1ºdo CPC, aliado 

ao fato de que este Magistrado mantém relação contratual com o patrono 

que assiste a parte autora.

2 – REMETA-SE o feito ao meu substituto legal, promovendo-se as 

anotações de praxe no Sistema APOLO e na capa dos autos.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145860 Nr: 3977-82.2012.811.0006

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENTO BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SIMÕES, MATIAS BENEDITO 

FERNANDES NEGRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE SA PEREIRA - 

OAB:5286/B, Wallisson Luiz Sarate de Mendonça - OAB:14405-B

 Código n. 145860

DESPACHO

1 – Não obstante haver decisão proferida por este julgador às fls. 

132/134-verso, DECLARO-ME suspeito para presidir/julgar o presente feito 

em razão de foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1ºdo CPC, aliado 

ao fato de que este Magistrado mantém relação contratual com o patrono 

que assiste a parte autora.

2 – REMETA-SE o feito ao meu substituto legal, promovendo-se as 

anotações de praxe no Sistema APOLO e na capa dos autos.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 178940 Nr: 1611-65.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REINALDO MESSIAS RODRIGUES, AMÉLIA 

OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DO PATROCINIO DE 

OLIVEIRA, MARIA IZABEL DAS GRAÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 178940

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que não fora promovida a citação 

da parte requerida. Dessa feita, CITE-SE a parte ré, por edital, como 

determinado às fls. 116/117 e fl. 135.

2 – Decorrido “in albis” o prazo para resposta, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao EMAJ, para, na qualidade de curador especial, apresentar contestação 

em favor do réu, como também determinado à fl. 116.

3 – Após, DÊ-SE vistas ao MPE.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136451 Nr: 5651-32.2011.811.0006

 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: L.E.B.V., TEREZINHA FERREIRA DE BRITO, M. V. P. S. 

V., MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA, 

MARITIMA SEGUROS, SOMPO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586, BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - 

OAB:12713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15013-A, 

JULIO CESAR COELHO PALLONE - OAB:16.004-OAB-PR

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE a decisão de 

fls. 377/378-verso.Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103450 Nr: 8549-52.2010.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERONIMO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, BEATRIZ 
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DE ALMEIDA RONDON PESSOA, ASSUNÇÃO FRANCISCO DA SILVA, 

MELCHÍADES FRANCELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 103450

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Usucapião movida por JOSÉ GERÔNIMO DE PAULA 

em desfavor de ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ CAVALCANTI SILVA, 

pretendendo o reconhecimento da usucapião das áreas indicadas na 

exordial.

Entre um ato e outro, a parte autora promoveu a juntada das matrículas 

atualizadas das áreas objeto do litígio (fls. 125/128).

A parte autora indicou novos endereços para citação dos herdeiros da 

parte ré (fls. 132/133).

Depois, às fls. 141/142, pugna por nova tentativa de citação do herdeiro 

José Silva.

Vieram os autos conclusos

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, notadamente a juntada das matrículas atualizadas 

(fls. 125/128), que figura, como proprietário dos imóveis, a própria parte 

autora, uma vez que se trata de cônjuge da falecida proprietária Maria 

José Cavalcanti Silva e em razão de ter sido outorgada escritura de 

cessão de direitos hereditários pelos herdeiros em favor do demandante.

Dessa feita, não se depara com a existência de fundamento hábil para a 

pretensão externada nos autos. Afinal, como se colhe dos aludidos 

documentos (fls. 125/128), o autor já figura como proprietário das áreas, 

carecendo, portanto, de interesse processual para o ajuizamento da 

vertente demanda.

Afinal, com a usucapião, nada mais se pretende, que não a declaração de 

propriedade dos imóveis, o que, mesmo por via oblíqua, já se 

perfectibilizou.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora, contudo, suspensas por força do art. 98, § 3º, 

do CPC, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179397 Nr: 1871-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR PASSIANISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, 

ESPOLIO DE DALVA PINTO DA SILVA, LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 179397

DESPACHO

1 – ENCAMINHEM-SE os autos em carga à PGE, como requerido à fl. 117, 

devendo a Fazenda Pública manifestar no prazo de 30 dias.

2 – Com o retorno dos autos, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158593 Nr: 6333-16.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESCENCIA AMANCIR DA CUNHA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA, BANCO PANAMERICANO S/A, 

BANCO AMBRA, BANCO BMG S/A, BANCO BGN S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S.A, BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO ORIGINAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigues Chaves - 

OAB:55.925 RS, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - OAB:15020-B 

OAB/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - OAB:68.723, ESIO 

OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A MT, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT, Fábio Alexandre 

Verzoni Miraglia - OAB:37.069 RS, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109.730 

MG, Luisa Vargas Guimarães - OAB:78.469 RS, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14.469-A MT, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, MOACYR NUNES DE BARROS - OAB:18.489, THIAGO 

MAHFUZ VEZZI - OAB:18017-MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 25 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84651 Nr: 188-80.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARG, JARG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 84651

DECISÃO

1 – Diante da manifestação de fls. 138/138-verso, em que a parte 

exequente reitera o pedido para que o feito deixe de tramitar em segredo 

de justiça, não obstante entendimento anterior deste Juízo, verifica-se 

que, no vertente caso, não houve localização de patrimônio ou 

informações sigilosas da parte executada (fls. 124/128), mormente diante 

da não localização de dados na base da Receita Federal.

Bem por isso, uma vez que não trará qualquer prejuízo à parte ré ou 

mesmo violação ao sigilo de dados, DEFERE-SE o pedido de fls. 

138/138-verso, a fim de que o feito deixe de tramitar em segredo de 

justiça, devendo a Secretaria de Vara promover a alteração do cadastro 

do feito nos sistemas disponíveis.

2 – No mais, CUMPRA-SE a decisão de fls. 134/134-verso.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147348 Nr: 5670-04.2012.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIVAL DIAS MARCELINO VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 (...)Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, 

objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja 

apreensão liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 

3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69.Por consequência, EXTINGUE-SE o feito 

com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.OFICIE-SE o órgão de trânsito para expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 

1°, do Decreto-lei n. 911/69. CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, 

§ 2º, do CPC. Contudo, tal condenação ficará suspensa por força do art. 

98, § 3º, do CPC, uma vez que este juízo defere os benefícios da 

gratuidade da justiça ao réu, como requerido à fl. 129.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas 

necessárias.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 25 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90536 Nr: 5764-54.2009.811.0006

 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: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO 

DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MT-ASDERMAT, MANOEL BASILIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 (...)Dessa forma, considerando que não restou demonstrado o 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015, este Juízo 

INDEFERE o pleito de tutela de urgência requerido na impugnação e, por 

conseguinte, NÃO ACOLHE a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença.No mais, com fundamento no princípio da causalidade, em 

sintonia com a Súmula 517 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem 

como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, CONDENA-SE 

a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, 

correspondente a 10% (dez por cento) da causa, nos termos dos artigos 

85, § 2º, do Código de Processo Civil. PROSSIGA-SE com o cumprimento 

da decisão de fl. 202.INTIME-SE. Cáceres/MT, 25 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 48490 Nr: 5676-55.2005.811.0006

 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: PORFIRIO RODRIGUES DE BRITO, LUCILA ALEM BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLME IVO BELLANDI, OLIVIA NATALINA 

BELLANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 (...)1-INTIME-SE o Perito nomeado para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como o currículo com a 

devida comprovação de especialização e os contatos profissionais, 

principalmente endereço eletrônico.2-O perito levantará o traçado da linha 

demarcanda e, concluídos os estudos, apresentará minucioso laudo sobre 

o traçado dela, anexará a planta da região e o memorial das operações de 

campo, nos termos dos artigos 579 e seguintes do CPC.3 – Após, 

INTIMEM-SE os requerentes PORFIRIO RODRIGUES DE BRITO e LUCILA 

ALEM BRITO para o adimplemento integral dos honorários periciais, que 

deverão ser depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a 

intimação para tal fim, sob pena de preclusão.4 – Em seguida, INTIME-SE o 

perito nomeado para informar a data em que iniciará a realização dos 

trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes. Saliente-se que o 

perito nomeado só poderá iniciar seus trabalhos após a realização do 

depósito integral dos honorários periciais.5 – INTIMEM-SE as partes acerca 

do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme 

exigência do art. 474 do Código de Processo Civil , devendo o laudo 

pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o 

Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC ).As partes 

poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e 

formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, 

§1º, incisos I, II e III do CPC.6 – As partes, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil . 7 – Por fim, remetam-se os autos 

CONCLUSOS para demais deliberações.9 – CUMPRAM-SE os demais 

t e r m o s  d o  d e s p a c h o  i n i c i a l ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário.INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 222251 Nr: 8703-26.2017.811.0006

 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: OLME IVO BELLANDI, OLIVIA NATALINA BELLANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORFIRIO RODRIGUES BRITO, LUCILA ALEM 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Código: 222251

DESPACHO

1 – Considerando a emenda à petição inicial às fls. 96/97, PROCEDA a 

Secretaria a alteração no Sistema Apolo e na capa dos autos para constar 

os cônjuges no polo ativo e passivo da demanda, nos termos da decisão 

de fls. 92/93.

2 – Tendo em vista a contestação e os documentos acostados aos autos 

às fls. 123/187, CERTIFIQUE a Secretaria sobre o decurso do prazo.

3 – Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15(quinze) dias.

4 – Após, CERTIFICADO o prazo para apresentação de réplica, retornem 

os autos CONCLUSOS para posteriores deliberações.

5 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82255 Nr: 8713-85.2008.811.0006

 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: BENEDITA AURELIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Código n. 82255

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Cobrança movida por BENEDITA AURELIANA DE 

CAMPOS em desfavor de SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

ambos já qualificados nos autos.

 Falecimento da parte autora certificado às fls. 210.

Suspensão do feito determinada nas fls. 212

Petição da requerida de fls. fls. 219/223, postulando o reconhecimento da 

prescrição.

 Intimada pessoalmente a herdeira da requerente para que promovesse 

sua habilitação no feito (fls. 231) até o presente momento quedou-se 

inerte.

Vieram os autos conclusos
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É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora recebeu 

administrativamente o pagamento referente ao seguro pela morte de seu 

filho em 19/12/2001, conforme se denota nos documentos de fls. 222/223.

Conforme preconiza o art. 206, § 3°, IX, do Código Civil, bem como a 

Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça, as ações referentes à seguro 

obrigatório prescrevem no prazo de 03 (três) anos.

Desta premissa, pode-se vislumbrar a ocorrência da prescrição, pois a 

presente demanda foi ajuizada em 29/10/2008, ou seja, mais de 03 (três) 

anos após o adimplemento pela via administrativa.

Ademais, a parte requerente, mesmo tendo vista aos autos, nada se 

manifestou.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem 

como de honorários advocatícios, ao qual arbitra-se em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, estando suspensa sua exigibilidade, nos 

termos do art. 98, § 3°, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160351 Nr: 8154-55.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARA DANTAS PERES, SILVIO OLIVAS DA 

COSTA E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR LOPES PIVA, SANDRA 

LÚCIA LEITE CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 160351

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora fora 

devidamente intimada para realização do pagamento integral da dívida, 

quedando-se inerte.

2 - Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido 

do exequente de fls. 98/99 e DETERMINA sejam realizadas buscas de 

bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

3 – DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo 

com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

4 – Por fim, INDEFERE-SE o pleito de expedição de ofício ao cartório de 

imóveis nesta comarca, uma vez a busca pode ser realizada pela própria 

parte interessada, não necessitando da intervenção do juízo para tanto.

 5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146917 Nr: 5181-64.2012.811.0006

 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): FALIANE GOMES DE SOUZA-ME, FABIANE 

GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 129, a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema (...).2–(...)o Juízo ainda DETERMINA 

sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada.Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça(...)4 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do 

item 2,DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado 

por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento 

n.002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de 

restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda,intimando-se a parte interessada para precisar a localização 

do bem para fins de efetivação da penhora e remoção.5 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.6 – Na hipótese de haver requerimento da parte 

interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD(...)7 – Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada(...)8 – 

Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o 

executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 9 – 

Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.(...)10 – Por fim, CONCLUSOS 

para demais deliberações. 11 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183620 Nr: 4417-73.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATIAS BENEDITO FERNANDES NEGRÃO, MARCELO 

FERNANDES NEGRAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA SILVA CUTRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE CACERES - OAB:

 Código: 183620

DESPACHO

1 – CERTIFIQUE o Senhor Gestor sobre o cumprimento da determinação 

contida no despacho de fl. 54 quanto à intimação da Defensoria Pública 

enquanto curadora da parte executada.

2 – Caso ainda não tenha sido realizada, CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

3 – Após, retornem os autos CONCLUSOS para análise dos demais 

pedidos contidos nas fls. 74/76.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164064 Nr: 1277-65.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETH REIS CALÇADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DA SILVA, EDINEY HENRIQUE 

LEITE, TEREZA DIAS DE CARVALHO, NELSON DO ESPIRITO SANTO 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11011
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES 

- OAB:5.793

 DECISÃO (...)1 – Posto isso, este Juízo SUSCITA, perante o egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, o CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

para processar e julgar a presente demanda. 2 – REMETAM-SE os autos 

ao egrégio Superior Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.3 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 09 de agosto de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164064 Nr: 1277-65.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETH REIS CALÇADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DA SILVA, EDINEY HENRIQUE 

LEITE, TEREZA DIAS DE CARVALHO, NELSON DO ESPIRITO SANTO 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES 

- OAB:5.793

 DECISÃOPrimeiramente, sobreleva registrar que, após manifestação da 

Advocacia Geral da União – AGU (fl. 88/90), este Juízo determinou o 

encaminhamento do processo à Justiça Federal para deliberação, 

consoante despacho de fl. 140, a qual proferiu decisão às fls. 144/145 

reconhecendo a inexistência de interesse jurídico da União.Em face de tal 

decisão proferida pela Justiça Federal foi interposto recurso de Agravo de 

Instrumento pelo MPF, visando à manutenção do processo naquela 

jurisdição (Processo n. 0053662-83.2015.4.01.0000), o qual até o 

presente momento aguarda apreciação junto ao TRF da 1ª Região.Em 

diligência junto ao sítio eletrônico do TRF 1ª Região realizada nesta data, 

este Juízo verificou que, após a apresentação de contrarrazões, não 

houve qualquer movimentação do recurso, que aguarda decisão desde o 

dia 18/12/2015 e, portanto, pende de solução definitiva questão jurídica 

sobejamente relevante ao deslinde deste feito.Isto se afirma, pois 

malgrado o posicionamento externado pela Justiça Federal de primeira 

instância, objeto de recurso como sobredito, este Juízo reputa evidente o 

interesse jurídico da UNIÃO e de sua autarquia, o INCRA, na demanda.Com 

efeito, a decisão que determinou a restituição dos autos à Justiça Estadual 

foi proferida em detrimento de petição apresentada pela própria UNIÃO às 

fls. 88/90, na qual afirma expressamente seu interesse na lide, 

acompanhada de farta documentação comprobatória de haver na área em 

litígio um projeto de assentamento aprovado desde dezembro de 2002 – 

sobre o qual a autora detinha pleno conhecimento (Notificação promovida 

pelo INCRA à fl. 102), bem como que o possuidor da área à época, Sr. 

Antônio Lino da Silva Pinto (ao que tudo indica ex-convivente da autora), 

tentou manter-se no imóvel através de ação de interdito proibitório (ação 

possessória que tramitou na Justiça Federal e foi julgada extinta), bem 

como após manifestação do Ministério Público Federal no mesmo sentido, 

ou seja, de que há nítido interesse jurídico da União no caso.Logo, se a 

própria UNIÃO afirma seu interesse na

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002917-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 14075463). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, 

DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao 

CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004230-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA DO ESPIRITO SANTO MODESTO (REQUERENTE)

DOMINGAS CHAVES TAVARES RIBEIRO (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VALDERI DE ARAUJO CHIOATTO (REQUERENTE)

ANA SEVERINA DA SILVA (REQUERENTE)

ODONI LUIZ BISINOTO (REQUERENTE)

MARIA SANTA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

ADELAIDE GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

ODEMAR LUIZ DE MORAES NAVARRO (REQUERENTE)

RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

MARIANA FERERINE DO VALLE (REQUERENTE)

ISABEL SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

SEBASTIAO DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

JORGE DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

DIVINA FERREIRA FREITAS SILVA (REQUERENTE)

MARLY ESTEFANIA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

PEDRO LOURENCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se a demanda de ação ordinária 

ajuizada por ODEMAR LUIZ DE MORAES NAVARRO E OUTROS em face 

de SUL AMERICA COMPANHIA DE NACIONAL DE SEGUROS S/A E 

OUTROS, todos qualificados no encarte processual em epígrafe. 

Despachada a inicial (id. 8810674 ), a parte autora foi intimada para 

emendar a inicial, sanando diversas inconsistências, dentre as quais, a de 

apresentar cópias de documentos. Em petição de id. 9437759 a parte 

requerente pugnou pela concessão de prazo para apresentação dos 

documentos, o que foi concedido pelo despacho de id. 11555690. Em 

certidão exarada no id. 16184163 atestou-se que a parte requerente 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação, permanecendo inerte. 

Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Em análise detida do feito, extrai-se que o processo deve ser 

extinto, isso porque a parte autora não apresentou os documentos 

considerados essenciais à propositura da demanda mesmo após ser 

devidamente intimada para tal desiderato, tratando-se de hipótese da 

ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo (art. 485, IV do CPC). Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o 

feito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as 

cautelas de estilo. INTIME-SE. Cáceres/MT, 29 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006111-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR SOARES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006111-55.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALTEIR SOARES DA CRUZ RÉU: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO 

LTDA Vistos, etc. Primando pela tentativa de solução consensual dos 

conflitos, hei por bem, antes de analisar o pedido de urgência, determinar 

a realização da audiência de tentativa de autocomposição entre as partes 

junto ao CEJUSC. Portanto, postergo a análise do pedido de urgência para 

o momento posterior à audiência de tentativa de autocomposição. Solicite 

ao CEJUSC a designação de audiência, com urgência. Após, 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. Assinalo ainda que o prazo para a 

contestação fluirá nos moldes acima, independente da apreciação do 

pedido de tutela de urgência que poderá ser deliberado pelo Juízo 

independente da juntada da peça defensiva. A intimação da parte Autora 

será efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Cáceres/MT., 

29 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001116-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MASAO TANAKA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001116-33.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES REQUERIDO: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, MARIO MASAO 

TANAKA Vistos etc. Considerando a justificativa apresentada, promovo a 

dilação de prazo de modo que deverá a Perita nomeada ser novamente 

intimada para que até o dia 05 de Novembro de 2018 apresente proposta 

de honorários, nos exatos termos do despacho saneador. Após, observe 

a secretaria as demais etapas estabelecidas no despacho de id. 

15377309. Cáceres/MT., 29 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002690-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002690-57.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. Antes de sanear o feito, ou mesmo julgá-lo antecipadamente, hei por 

bem, nos termos do art. 139, VI do Código de Processo Civil, facultar às 

partes a manifestação quanto a eventual pretensão probatória, e acaso 

tenham interesse, deverão desde já indicar as provas que pretendem 

produzir e justificar a pertinência delas para a solução do mérito. Para 

tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 29 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002326-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002326-85.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA Vistos etc. Na forma do art. 4° 

do Dec. 911/69 DEFIRO a conversão da ação de busca e apreensão em 

ação de execução. Portanto: 1. Cite-se e intime-se o(a) Executado(a), 

para pagamento do débito, custas e honorários advocatícios, no prazo de 

03 dias, a contar da citação, sob pena de penhora. 2. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) podendo ser reduzidos pela metade 

caso haja pagamento integral da dívida no prazo estabelecido e majorados 

em até 20% (vinte por cento) caso rejeitados eventuais embargos à 

execução (art. 827, §2º). 3. Do mandado deverá constar ordem de 

penhora e avaliação que deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo 

que verificada a falta de pagamento no prazo indicado, de tudo, 

lavrando-se auto, com intimação do Executado. 4. O exequente indicará 

bens do Executado sob os quais recairá a penhora, salvo se outros forem 

indicados pelo Executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração que 

a contrição proposta lhe será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao 

requerer a substituição do bem penhorados, o executado deverá indicar 

onde são encontrados, acompanhado ainda de prova de propriedade e 

respectiva certidão negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como 

abster-se de qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(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 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 
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das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 

poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. 13. 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. Cáceres/MT., 29 de Outubro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000231-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO OLIVEIRA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000231-19.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: OMNI FINANCEIRA S/A EXECUTADO: LEANDRO OLIVEIRA 

NUNES Vistos etc. DEFIRO a dilação de prazo solicitada. Decorrido o 

prazo, intime-se o autor para promover o andamento do feito em dez dias, 

sob pena de a inércia resultar na extinção do processo. Em todo o caso, 

na próxima manifestação deverá o credor se posicionar quanto a questão 

suscitada pelo juízo no despacho anterior, qual seja, a de averbar a 

execução junto ao SERASAJUD, sendo certo que a omissão na resposta 

caracterizará comportamento desidioso que poderá culminar com o 

arquivamento da execução. Cáceres/MT., 29 de Outubro de 2018 Ricardo 

A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003639-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ZARZENON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003639-81.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DEBORA ZARZENON RÉU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Enquanto 

que a parte ré sustentou em sua contestação a desnecessidade de prova 

pericial, a autora em sua impugnação à contestação defendeu a 

necessidade de produção da aludida prova. É bem certo que cabe ao 

Juízo determinar de ofício ou a requerimento, a produção das provas úteis 

e indeferir as desnecessárias conforme redação do art. 370 do CPC. 

Assim sendo, antes de deliberar quanto a necessidade de dilação 

probatória ou até mesmo o julgamento antecipado, hei por bem franquear à 

autora a possibilidade de melhor esclarecer a pertinência da prova pericial, 

devendo, neste caso, indicar os pontos sobre os quais a mesma recairá e 

quais os pontos controvertidos serão submetidos à apreciação do expert. 

Para tanto, anoto o prazo de cinco dias. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 29 de Outubro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000801-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCENEIA BRANDAO BARROS (REQUERIDO)

ALCIDES PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA ALVES OAB - MT0003593A (ADVOGADO(A))

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NELSON RIBEIRO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000801-68.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF 

REQUERIDO: ALCIDES PEREIRA DE BARROS, DIRCENEIA BRANDAO 

BARROS Vistos etc. Defiro a dilação de prazo solicitada na manifestação 

anterior. Decorrido o prazo e não suprida a falta, intime-se novamente o 

credor para as providências pendentes no prazo de cinco dias, sob pena 

de devolução da missiva. Cáceres/MT., 29 de Outubro de 2018 Ricardo A. 

R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001374-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001374-77.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: MARCIEL PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Na 

manifestação retro, o credor requer a expedição de mandado de 

constatação a fim de verificar se o imóvel indicado possui o atributo de 

bem de família. Veja que a diligência pretendida pelo credor tem por objeto 

imóvel que sequer foi penhorado nos autos. Ademais, o conceito de bem 

de família é amplo e a sua caracterização, por vezes, depende de dilação 

probatória de modo que a constatação por meio de Oficial de Justiça 

poderá ser ineficaz para o fim almejado. Assim sendo, faculto ao autor 

novamente a manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, período em que 

poderá requerer a penhora de bem c/c a diligência requerida ou requerer 

novas diligências visando a satisfação de seu crédito. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 29 de Outubro de 2018 Ricardo A. R. 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005959-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA GARCIA (AUTOR(A))

GRACIANE DA SILVA GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ARRUDA SILVA (RÉU)

FABRICIO ARRUDA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

TEODORO VIEIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

CRISTIANE DA SILVA GARCIA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

GONCALO CASSIANO DA CUNHA (TESTEMUNHA)

WANDERLEIA NERES TROUI (TESTEMUNHA)

MARCELINA MENDES DA CUNHA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005959-41.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA MARIA DA SILVA GARCIA, GRACIANE DA SILVA GARCIA RÉU: 

GABRIEL ARRUDA SILVA, FABRICIO ARRUDA DA SILVA Vistos etc. 

Esclareça a parte autora se possui interesse em produzir outras provas, 

ou se requer o julgamento antecipado. Anoto o prazo de dez dias para a 

resposta. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 29 de Outubro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006887-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE ALMEIDA LOBO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006887-89.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE MARIA DE ALMEIDA LOBO Vistos etc. Cumpra-se o mandado no 

endereço indicado no id. 15310893 - Pág. 1. Havendo resultado negativo, 

intime-se o autor para manifestar, notadamente quanto a possibilidade de 

conversão da ação em execução e a informação já apresentada pelo 

oficial de justiça na diligência anterior, qual seja, a seguinte: “Não foi 

APREENDIDO o veiculo pertencente JOSÉ MARIA DE ALMEIDA LOBO. 

Motivo: Feita as locomoções ao endereço, e não foi localizado o VEICULO 

nesse endereço, e sendo informado pelo localizador Benedito Roberto da 

Silva, que o devedor acidentou com o veículo e faleceu, tendo perca total 

do bem; devolvo a Ordem Judicial para os devidos fins. Dou fé.” Caso a 

diligência seja positiva, aguarde-se o decurso do prazo para a purgação 

da mora e/ou defesa. Ao final, retorne concluso. Cáceres/MT., 29 de 

Outubro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001786-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (EXECUTADO)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001786-08.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: ADONIAS DA SILVA, CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA, 

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR Vistos etc. Defiro o requerimento retro. 

Antes deverá o Credor indicar o endereço das respectivas Instituições 

Financeiras no prazo de cinco dias. Sendo indicado o endereço, 

expeça-se ofício requisitando as informações e anotando prazo de 15 

(quinze) dias para a resposta. Com a juntada da resposta, intime o Credor 

para manifestar no mesmo prazo. Cáceres/MT., 29 de Outubro de 2018 

Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - EPP (EXECUTADO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MARIA LEONEL DE PAULA LEITE (EXECUTADO)

JOSE CUNHA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000501-77.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

EXECUTADO: FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - EPP, JOSE 

CUNHA LEITE, MARIA LEONEL DE PAULA LEITE, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Sendo juntado novos documentos, intime 

o Curador Especial para manifestação, no prazo de dez dias. Indique o 

Credor quais providências deseja levar a efeito para constrição de bens, 

no prazo de vinte dias. Caceres, 29 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006105-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BELJE DE CAMPOS (AUTOR(A))

EMILENE DA GUIA SEBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006105-82.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADILSON BELJE DE CAMPOS, EMILENE DA GUIA SEBA RÉU: ANNA 

CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA Como já indicado nas 

manifestações, tramita ação de reintegração de posse englobando a área 

objeto da lide de usucapião. Assim, em razão da conexão entre os autos, 

nos termos do art. 10 do CPC quanto a necessidade ou não da realização 

dos atos de instrução e julgamento em conjunto. Fixo prazo de 15 dias. 

Caceres, 29 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001875-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001875-94.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDMAR DA SILVA CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, na pessoa do Advogado para que 

este efetue o pagamento da dívida - id. 16171880 no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma prevista do art. 523 do NCPC. Acaso não efetue o 

pagamento no prazo acima, incidirá ainda sobre o montante devido multa 

(10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1°/NCPC. Efetuado o 

pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (art. 523, §2°). Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (art. 523, §3°). Caceres, 
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29 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (EXECUTADO)

SOLANGE CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo 

de 5 dias: 1) - Efetue o recolhimento das Custas Processuais e Taxas 

Judiciárias; 2) - Efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

apurada no valor, visando o cumprimento do Mandado de Penhor e 

Avaliação a ser oportunamente expedido. 2.1) - Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) - Ao final, após 

efetuar o pagamento das aludidas “Guia de Diligência e Guia de Custas e 

Taxas Judiciárias", o patrono deverá acostar aos autos os respectivos 

comprovantes. Cáceres, 29 de outubro de 2018. MARCOS JOSE COSME 

DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005360-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA OURIVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

 

DECORRENDO PRAZO PARA O AUTOR

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006063-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FARMA & FARMA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISSANDRO PERERA OAB - SC11184 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. I . DOS SANTOS - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006063-96.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: FARMA & FARMA S/A REQUERIDO: W. I . DOS SANTOS - 

EPP Vistos etc. Ainda que se trate de requerimento de tutela antecipada 

antecedente, a qual tem procedimento insculpido no art. 303 e ss. do 

Código de Processo Civil, reputo essencial a formação do contraditório 

neste feito, antes que seja proferida a decisão. Para tanto, hei por bem 

aplicar por extensão o disposto nos arts. 306 e 307 do Código de 

Processo Civil (os quais estabelecem parte do procedimento para o pedido 

de tutela cautelar), a fim de que o Juízo possa “ouvir” a parte contrária e 

só após forme a sua convicção acerca da urgência invocada na inicial. 

Não obstante a ressalva acima devo estabelecer que a decisão a ser 

proferida no processo, caso seja pelo deferimento, será proferida na 

forma do art. 304 do Código de Processo Civil e não estará sujeita a 

condição disposta no art. 308 do mesmo códex. Com efeito, determino a 

citação/intimação da parte requerida para que no prazo de 05 (cinco) dias 

se manifeste em relação ao pedido de urgência deduzido na inicial. Findo o 

prazo, retorne concluso para a apreciação do pedido de urgência. 

Cáceres/MT., 29 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002730-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO(A))

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002730-10.2016.8.11.0006 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MIRIAM 

RODRIGUES COELHO Endereço: RUA DAS PAPOLAS, 40, SANTO 

ANTONIO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da 

Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora 

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

(ID Num. 15325492), mais precisamente para apresentar o endereço 

atualizado de sua constituinte, ou, alternativamente, informar se 

comparecerá independente de intimação. Eu, Joel Soares Viana Junior, 

Analista Judiciário, digitei.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001075-03.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Determino a intimação do devedor, na 

pessoa de seu Advogado (art. Art. 513, §2°, I do NCPC), a fim de que este 

efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 

art. 523 da Lei adjetiva em vigor. Caso não efetue o pagamento no prazo 

acima, incidirá sobre o montante devido multa (10%) e honorários (10%), 

na forma do art. 523, §1°/NCPC. Efetuado o pagamento parcial no prazo 

assinalado, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, 

§2°). Caceres, 29 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CUNHA DA GUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004278-36.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

FABIANA CUNHA DA GUIA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Determino a intimação do devedor, na pessoa de 

seu Advogado (art. Art. 513, §2°, I do NCPC), a fim de que este efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 da 

Lei adjetiva em vigor. Caso não efetue o pagamento no prazo acima, 

incidirá sobre o montante devido multa (10%) e honorários (10%), na 

forma do art. 523, §1°/NCPC. Efetuado o pagamento parcial no prazo 

assinalado, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, 

§2°). Caceres, 29 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SOUZA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002181-29.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VAGNER SOUZA DE PAULA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Mantenho a realização da 

audiência concentrada agendada na certidão de id. 15724708. Intimem-se. 

Caceres, 29 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006079-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wanderlei Cardoso de Oliveira (RÉU)

NARCIZO CARDOSO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006079-50.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FLAVIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS RÉU: NARCIZO CARDOSO DE 

OLIVEIRA, WANDERLEI CARDOSO DE OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE DESPEJO ajuizada por FLAVIA DE FÁTIMA MATIAS VANINI em 

face de NARCIZO CARDOSO DE OLIVEIRA e WANDERLEI CARDOSO DE 

OLIVEIRA. Quanto ao requerimento liminar de despejo, consistente na 

pretensão de que o Juízo determine a imediata desocupação do imóvel, 

reputo necessária a justificação prévia do alegado. A esse respeito, 

lembro que o Código de Processo Civil estabelece que A tutela de urgência 

pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia (art. 300, 

§2°). Ainda que o pedido de despejo esteja regulado em legislação 

especial, reputo possível e adequada a aplicação extensiva da norma 

geral ao presente caso. Sendo assim, diante da necessidade de maiores 

subsídios para a deliberação quanto a pretensão liminar, hei por bem 

deliberar pela realização de audiência de justificação. Designo o ato para o 

dia 12 de Novembro de 2018 às 16h00min., oportunidade em que serão 

inquiridas testemunhas arroladas pela parte autora, cujo rol deve ser 

apresentado no prazo de cinco dias. Para tanto, esclareço que a autora 

deverá comparecer ao ato acompanhada de Advogado e de no máximo 05 

(cinco) testemunhasl. Neste ponto, saliento que é incumbência da parte a 

intimação de suas testemunhas (art. 455 do CPC). Citem-se e intimem-se 

os requeridos, a fim de que cientes, compareçam ao ato acima designado, 

oportunidade em que poderão fazer perguntas às testemunhas, desde 

que o façam por intermédio de Advogado. No ato de citação, advirta os 

requeridos quanto o ônus da revelia, caso não contestem a ação (art. 

344/CPC), salientando que o prazo para a defesa começará a fluir a partir 

da intimação da decisão que apreciar o requerimento liminar. Cáceres/MT., 

29 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006160-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENES GRADY PONTES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006160-96.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DENES GRADY PONTES COSTA RÉU: CLARO S/A Vistos, etc. Dentre os 

pedidos trazidos à baila, a parte Autora requer a concessão da justiça 

gratuita. O atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015),traz em seu 

artigo 98, caput, a previsão de concessão da justiça gratuita aos que não 

possuem condições de arcar com as despesas processuais. No entanto, 

a nova legislação processual civil se ateve a mencionar que o beneficio 

deveria ser concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de 

recursos, porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o 

artigo 1º da legislação, preceitua que suas normas processuais nela 

contidas, devem ser interpretadas de acordo com os valores e normas 

fundamentais da Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a 

assistência judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, em seu artigo 

5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da 

Constituição Federal, a comprovação de hipossufiência não pode ser de 

todo afastada, sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, 

que necessita de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade 

financeira. Ademais, no presente caso, há elementos capazes de afastar 

a presunção de insuficiência, tendo em vista que o autor informa que é 

servidor público. Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do 

NPC, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito 

de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua 

família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação 

do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) 

dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove sua renda mensal (cópia carteira de trabalho, holerite, extratos 

bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e 

despesas processuais Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 29 de Outubro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002592-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCIANO BARBOSA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (RÉU)

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002592-09.2017.8.11.0006 Valor da causa: $115,000.00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO DO 

PREJUÍZO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA Endereço: rua porto carreiro, s.n, 

casa, cohab velha, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: FRANCIANO 

BARBOSA DIAS Endereço: rua porto carreiro, s.n, casa, cohab velha, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: EDUARDO 

MELCHIORETTO DE OLIVEIRA Endereço: rua 6 de outubro, sn cor creme, 

imediações da Policia Militar, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA Endereço: avenida sete de 

setembro, 683, casa, 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 para efetuar a intimação das partes para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar(em) acerca do 

documento acostado pelo perito (ID Num. 16222053). Cáceres-MT, 29 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002565-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (RÉU)

CAMILA CERVANTES (RÉU)

ROMILSON SILVA DOURADO (RÉU)

SUELY FERNANDES DOURADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002565-89.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO RÉU: RDNEWS SITE DE NOTICIAS 

LTDA - EPP, ROMILSON SILVA DOURADO, SUELY FERNANDES 

DOURADO, CAMILA CERVANTES O CPF informado consta como inválido. 

Realizei pesquisa e identifiquei CPF diverso, porém, com os seguintes 

dados: CPF: 225.236.408-48 Nome Completo: CAMILA GARCIA 

CERVANTES PAITER Nome da Mãe: ROSIMEIRE SILVA GARCIA 

CERVANTES Data de Nascimento: 26/04/1984 Título de Eleitor: 

0316636010116 Endereço: R NACOES UNIDAS 21 QUADRA 27 JARDIM 

DOS ESTADOS CEP: 78158-068 Municipio: VARZEA GRANDE UF: MT 

Manifeste a parte autora sobre o resultado da pesquisa. Acaso informe 

tratar-se da Requerida, deverá promover a retificação do pólo passivo. 

Fixo prazo de 15 dias. Caceres, 29 de outubro de 2018. Ricardo A R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005658-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1005658-60.2018.8.11.0006 Valor da causa: $57,742.20 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Rua Cel. 

José Dulce, 234, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FABIO GOMES DE ARRUDA Endereço: Estância JHF, sn, 

zona rural, Piraputanga, 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/exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do 

requerimento (ID Num. 16224142 ). Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista 

Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 29 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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: 1002500-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPINTE CONSERVADORA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a 
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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 Cariacica/ES. PROCESSO n. 1002500-31.2017.8.11.0006 

Valor da causa: $37,952.00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MILTON DE 

OLIVEIRA Endereço: Zona Rural [Fazenda Boa Fé. Comunidade Padre 

Ináci, Zona Rural distrito caramujo, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ELETROPINTE CONSERVADORA Endereço: AVENIDA 

EXPEDITO GARCIA, 53, - LADO PAR, CAMPO GRANDE, CARIACICA - ES - 

CEP: 29146-200 Cáceres , 29 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça 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 das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 160899 Nr: 8717-49.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA CABRAL VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4.210//MT

 Conforme extrato em anexo, foi realizada consulta e não constatei a 

interposição de recurso questionamento à decisão de fls. 152/153.

 Como a petição de fls. 155/156 não desconstitui a decisão, determino a 

expedição dos alvarás.

Reoportunizo pela última vez a parte Exequente manifestar quanto o 

interesse na anotação da dívida nos registros do Serasa.

Faculto ainda manifestar:

- como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca 

em todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional;

- quanto o interesse na penhora de até 30 % dos rendimentos da 

Executada.

Fixo prazo de 15 dias.

Acaso permaneça inerte, arquive-se, sem baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194612 Nr: 283-66.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINO DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM IZIDORO SOUTO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Portanto, o valor total devido neste momento é de (R$34.695,20 + 20%

(R$6.939,04)) é de R$41.634,24 (quarenta e um mil seiscentos e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Com efeito a adjudicação do bem 

avaliado em R$40.000,00 reais poderá ser realizada em favor do credor, 

sem a necessidade de restituir valores ao devedor (art. 876, §4°, I do 

CPC), mas, por outro lado, ainda remanescerá crédito a ser executado 

(art. 876, §4°, II do CPC). Deve-se ainda asseverar que, a partir da 

adjudicação do bem, o credor poderá negociar a venda do bem livremente 

sem qualquer im-posição legal de valor mínimo. Assim sendo, delibero nos 

seguintes termos: - Deverá a Secretaria da Vara cumprir a determinação 

de intimação do devedor quanto o pedido de adjudicação, tal como 

determinado no despacho de fls. 106 e reiterado no despacho de fls. 

167/168, a fim de que no prazo de cinco dias se manifeste quanto o 

pedido de adjudicação formulado pelo credor. A intimação deverá ser 

realizada por meio de carta de intimação com aviso de recebimento. - 

Decorrido o prazo, caso haja manifestação do devedor, retorne concluso; 

- Decorrido o prazo sem manifestação do devedor, fica desde já 

DEFERIDA A ADJUDICAÇÃO em favor do credor, observado o valor da 

avaliação do bem (R$40.000,00), devendo-se expedir o auto de 

adjudica-ção, carta de adjudicação e mandado de imissão na posse em 

favor do credor (art. 877, §1°, inciso I do Código de Processo Civil). 

Todavia, fica condiciona-da a expedição dos atos aqui indicados ao 

recolhimento prévio dos honorários do leiloeiro, conforme já determinado. 

Esgotadas as providências acima, retorne concluso. Alerto o Credor para 

abster de fazer pedidos contrários à legislação como vem sustentando 

nas duas últimas manifestações, sob pena da próxima, ser aplicada 

penalidade de litigância de má-fé e considerada sua atitude como ato 

atentatório à dignidade da justiça, com sujeição à imposição de multas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 198488 Nr: 2576-09.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA APARECIDA BRESSANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARVALHO GUIMARÃES, 

HILDVANIO DE MORAIS ESTARUTE, TODIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (DIVISÃO BRASILIT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA APARECIDA 

BRESSANIN - OAB:8002-MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH 

LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - 

OAB:84786/ SP, JAIR ROBERTO MARQUES - OAB:8.969-B/MT, JOSE 

AVELINO DE NOVAES JUNIOR - OAB:11180, JULIANO MARQUES 

RIBE3IRO - OAB:8793-MT, LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - 

OAB:35404, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12.079

 Vistos etc.

 Acolho a justificativa apresentada pela autora às fls. 373 e delibero pela 

redesignação da audiência agendada para este processo para o dia 12 de 

fevereiro de 2019, às 14:00 horas.

 Intimo as partes, por meio de seus Advogados mediante publicação deste 

despacho no DJE.

 Expeça-se o necessário, conforme despacho anterior.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001331-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUZA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001331-43.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: ROSANGELA DE SOUZA LIRA REQUERIDO: BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. (...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I 

do Código de Processo Civil, JULGO A AÇÃO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, nos seguintes termos: a) QUANTO a apólice oriunda da 

proposta de n. 1.372.651, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de 

RESTITUIÇÃO para o fim de declarar legítima a retenção pela ré do valor de 

R$908,00 (novecentos e oito reais). O saldo remanescente do valor total 

pago como prêmio da apólice deverá ser ressarcido à autora devidamente 

atualizado a partir do dia 24.10.2014 mediante a incidência de correção 

monetária (INPC) e juros de mora 1% a.m. b) QUANTO a apólice oriunda da 

proposta de n. 1239543, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de 

RESTITUIÇÃO para o fim de declarar legítima a retenção pela ré do valor de 

R$3.304,33 (três mil trezentos e quatro reais e trinta e três centavos). O 

saldo remanescente do valor total pago como prêmio da apólice deverá 

ser ressarcido à autora devidamente atualizado a partir do dia 10.09.2013 

mediante a incidência de correção monetária (INPC) e juros de mora 1% 

a.m. c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS. Nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV 

c.c 86, parágrafo único, ambos do CPC, condeno a parte ré ao pagamento 

de honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da 

condenação. Da mesma forma, fica a parte ré condenada ao pagamento 

das custas e despesas processuais. P. R. I. Havendo o trânsito em 

julgado, intime-se a autora para promover o cumprimento de sentença, 

mediante a apresentação de petição adequada ao procedimento, 

acompanhada da memória de cálculo, no prazo de 15 dias. Nesta hipótese, 

ao ser apresentada a petição, intime-se a parte contrária para o 

pagamento da dívida no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 

honorários (10%) e multa (10%) na forma do art. 523, §1° do Código de 

Processo Civil. Cáceres/MT., 29 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000415-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON FELIX DUTRA (AUTOR(A))

BELQUIZ ANTONIETA COELHO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALFREDO ZOCCOLI (RÉU)

MARIA TEREZINHA DE FARIAS (RÉU)

FRANCISCO CARLOS LOPES LOURENCO (RÉU)

CRISTIANE ZUCHIERI BRESSAN (RÉU)

BERNARDINO RYBA (RÉU)

MARISA ALVES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000415-72.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

DILSON FELIX DUTRA, BELQUIZ ANTONIETA COELHO DUTRA RÉU: 

CRISTIANE ZUCHIERI BRESSAN, FRANCISCO CARLOS LOPES LOURENCO, 

MARIA TEREZINHA DE FARIAS, JOSE ALFREDO ZOCCOLI, MARISA 

ALVES DA SILVA, BERNARDINO RYBA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ajuizada por DILSON FÉLIX DUTRA e sua 

esposa BELQUIZ ANTONIETA COELHO DUTRA em face de CRISTIANE 

ZUCHIERI e Outros. Inicialmente, a parte autora informou que no tocante a 

sua pretensão houveram anuentes e os mencionou no processo: “a) 

Aloísio Costa Alves brasileiro, portador do RG 988.692 SSP/MT e CPF sob 

o n.º 049.623.708-04, e sua cônjuge Amélia Borges Alves brasileira, 

portadora do RG 6.493.546 SSP/SP e CPF 572.255.401-49 residentes e 

domiciliados nesta cidade; b) Edilene de Jesus Mendes Guimarães, 

brasileira, portadora do RG 561.522 SSP/MT e CPF sob o n.º 

406.601.841-68, residente e domiciliada nesta cidade, representada por 

David Feliz Dutra, conforme instrumento público de procuração registrada 

no livro n. 0475-P, fls. 184, no 2º Ofício de Notas de Porto Velho/RO; 

c)Wagner Luiz de Almeida, brasileiro, portador do RG. 077193 SSP/MT e 

CPF sob o n. 155.745.551-15, residente e docmiliado nesta cidade, 

representado por David Feliz Dutra, conforme instrumento público de 

procuração registrada no livro n. 0475-P, fls. 079, no 2º Ofício de Notas de 

Porto Velho/RO. d) Luiz Gilson Ribeiro, brasileiro, portador do RG 007.877 

SSP/MT e CPF sob o n.º 142.230.311-04, residente e domiciliado nesta 

cidade e sua cônjuge Elsa Beltrame Ribeiro, brasileira, portadora do RG 

356.017-1 SSP/MT e CPF 129.374.181-04, representados por David Feliz 

Dutra, conforme instrumento público de procuração registrada no livro n. 

063-A, fls. 84/84vº, no 1º Tabelionato de Imóveis de Rondonópolis/MT; e) 

Álvaro José Amaral brasileiro, portador do RG. 16429888 SSP/SPe CPF. 

326.134.901-87 e sua cônjuge Andrea Cristina Ribeiro do Amaral, 

brasileira, portadora do RG 877.526 SSP/MT, ambos residentes e 

domiciliados nesta cidade; f) Libanio Martins, brasileiro, portador do RG 

511197 SSP/MS e CPF 404.201.751.72 residente e domiciliado nesta 

cidade; g) Espólio de Francismo Osmiro Moreira e Regina Maria Dias 

Moreira, representado por Ronaldo Dias Moreira, brasileiro, portador do RG 

930846 SSP/MT e CPF 650.184.431-20, Claudia Maria Dias Moreira, 

brasileira, portador do RG 868715 SSP/MT e CPF 829.137.301-91 e José 

Eduardo Dias Moreira, brasileiro, portador do RG 140.3193-0 SSP/MT e 

CPF 718.691.311-34, todos residentes e domiciliados nesta cidade.” Não 

obstante, transcrevo a sinopse fática apresentada na inicial: “Excelência, 

conforme se infere da matrícula 23.079, perante o Cartório do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis de Cáceres/MT, os Requerentes adquiriram a porção 

de 0.6878,69 has, averbação R.20-M 23.079, da pessoa de Thereza 

Cardeliquio, bem como adquiriram a porção de 0,6842,52 has, averbação 

R.22-M 23.079, das pessoas de Luiz Plácido Pinto Junior e sua esposa 

Rosane Costa Marques Pinto, restando consignado no momento da 

transferência que ambos os imóveis permancem em condomínio dentro da 

área maior, que totaliza 30has. Nesse sentido, oportuno traçar breve 

histórico da matrícula 23.079 (anexo I), a fim de demonstrar como se deu a 

constituição do condomínio sobre a área dos Requerentes, e que 

atualmente não possui mais razão de existir, consoante se demonstrará 

adiante. Inicialmente, cumpre informar que a matrícula 23.079 possui um 

total de área de 30,00has (trinta hectares), que fora desmembrada de 

área maior de 55.9498 has em meados do ano de 1989 (cadeia dominial 

constante no anexo I), sendo originalmente propriedade das pessoas de 

Sebastião Augusto dos Santos Cintra e Tereza Rodrigues dos Santos 

Cintra. Já no final do ano de 1989, os proprietários originários transferiram 

a totalidade de 30,00 has às pessoas de Francisco Osmiro Moreira e sua 

esposa Regina Maria Dias Moreira, que foram os responsáveis por iniciar 

diversas transferências de quantidades variáveis de terras, mas sempre 

em quantidade inferior ao módulo rural estabelecido no art. 8º da Lei nº 

5868/74, razão porque os imóveis transferidos constam como 

pertencentes ao todo de 30,00 has e ficando em condomínio desde então. 

Por sua vez, Francisco Osmiro Moreira e Regina Maria Dias Moreira, 

quando casados, procederam as transferências de terras registradas 

conforme R.2-M 23079, R.3-M 23079, R.4-M 23079, R.7-M 23079, R.8-M 

23079, R.9-M 23079, devidamente averbadas na matrícula 23079. Após o 

divórcio, Regina Maria Dias Moreira continou realizando tranferências de 

sua quota parte (R.5-M 23079), conforme R.10-M 23079, R.11-M 23079, 

R.14-M 23079, R.15-M 23079 e R.17-M 23079. Registre-se que Francisco 

Osmiro Moreira e Regina Maria Dias Moreira, faleceram, passando a posse 

da porção que lhes cabia aos seus herdeiros, quais sejam seus filhos em 

comum, Ronaldo Dias Moreira, Cláudia Maria Dias Moreira e José Eduardo 

Dias Moreira. Por óvio, em face do Princípio da Droit Saisine, princípio 

nortador do Direito das sucessões, a posse transferiu-se imediatamente 

aos herdeiros quando da abertura da sucessão, portanto, independente 

da existência de inventário, o espólio pode responder pelas questões 

referentes ao patrimônio dos falecidos. Nesse contexto, ocorreram 

sucessivas transferências de terras desde o ano de 1989, estando todas 

devidamente averbadas na matrícula 23.079, incluindo-se as averbações 

que se referem às transferências feitas aos Requerentes, quais sejam, 

averbação R.20-M 23.079 realizada em 2006 e averbação R.22-M 23.079 

realizada em 2007. Ocorre Excelência, que é desejo destes Requerentes 

obter a extinção do condomínio no que concerne às áreas de terras ora 

denominados Chácara Pousada do Candinho 01 e Chácara Pousada do 

Candinho 02 refente às averbações R.20-M e R.22-M da matrícula 23.079, 
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tendo em vista que a existência de condomínio rural vem causando 

prejuízo ao livre exercício do direito à propriedade. Importante frisar que o 

objeto da presente demanda é tão somente para extinguir o condomínio 

que existe, apenas e tão somente, sobre as porções de terra referentes 

às áreas de 0,6878,69 has e 0,6842,52 has, com averbações R.20-M 

23.079 e R.22-M 23.079 na matrícula 23.079, constante às fls. 55, Livro nº. 

2, perante o Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, 

portanto, o condomínio da matrícula deverá continuar existindo. Ou seja, 

com a extinção do condomínio sobre as partes ideais pertencentes aos 

Requerentes, deverá ocorrer, em consequência, o desmembramento das 

áreas para originar nova matrícula. Sopese-se que a maioria dos 

proprietários de áreas de terras pertencentes ao condomínio de 30,00 has 

manifestaram-se anuência pela extinção do condomínio rural das áreas 

dos Requerentes, conforme consta dos termos de anuências em anexos. 

Os que ainda não se manifestaram é porque não foi possível localizá-los. 

Insta salientar que vários os proprietários possuem procurador em comum, 

o sr. David Felix Dutra, que assinou o termo de anuência em consonância 

com os poderes conferidos pelas procurações públicas constantes em 

anexo. Por óbvio que aqueles que se manifestaram favoráveis através 

dos termos de anuências com assinaturas devidamente reconhecidas 

firmas não precisarão serem citados, devendo recair a citação apenas 

sobre aqueles que não foi possível conseguir as anuências pelo de não 

ter contato com tais pessoas. Ademais, o próprio Código Civil assegura em 

seu art. 1.320, caput, que “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a 

divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua 

parte nas despesas da divisão”, configurando, portanto, verdadeiro direito 

potestativo do condômino promover a ação de divisão ou extinção de 

condomínio. Doutro giro, conforme será detalhado adiante, o condomínio 

rural incidente sobre os imóveis dos Requerentes não possui mais razão 

de existir, tendo em vista que a localidade em que se insere a propriedade 

averbada sobre R.20-M 23.079 e R 22.-M 23.079 foi totalmente integrada 

na área urbana do município de Cáceres/MT, conforme Lei Municipal nº 

2.227/09 e Atestado fornecido pela prefeitura municipal 001/011. Nesse 

sentido, com fundamento no art. 1320 do CC e nas Lei Municipal nº 

2.227/09 é de rigor a declaração de extinção de condomínio das áreas de 

0.6878,69 has (R.20-M 23.079) e 0,6842,52 has (R 22.-M 23.079), 

propriedades dos Requerentes.” Após tecer suas razões de fato e de 

direito, requereu o quanto segue: “1. Preliminarmente, requer requer seja 

concedida a extinção de condomínio sobre as áreas acima descritas, por 

meio da concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, com fulcro no 

art. 311, inciso IV do CPC em caráter liminar determinando-se a extinção 

do condomínio existente, apenas e tão somente, sobre as porções de 

terra referentes às áreas de 0,6878,69 has e 0,6842,52 has, com 

averbações R.20-M 23.079 e R.22-M 23.079 na matrícula 23.079, 

constante às fls. 55, Livro nº. 2, perante o Cartório do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis de Cáceres/MT, pertencentes aos Requerentes, com o 

seu consequente desmembramento para originar nova matrícula. 2. 

Requer a citação dos condôminos que não apresentaram anuência, 

devendo os mesmos serem citados via edital. 3. Caso Vossa Excelência 

entenda necessário, que proceda com a intimação dos demais 

condôminos que anuíram com a extinção do condomínio das partes ideais 

pertencentes aos Requerentes. 4. Requer a dispensa de audiência de 

concilição/mediação prevista pelo artigo 310 do CPC por se tratar de 

matéria de direito que não demanda a necessidade tal ato e, 

consequentemente, requer o averbações R.20-M 23.079 e R.22-M 23.079 

na matrícula 23.079, constante às fls. 55, Livro nº. 2, perante o Cartório do 

1º Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, com fulcro no art. 355, 

inciso I do CPC, pertencentes aos Requerentes, com o seu consequente 

desmembramento para originar nova matrícula.. 5. NO MÉRITO, requer seja 

JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, 

determinando-se a extinção de condomínio existente, apenas e tão 

somente, sobre as porções de terra 0,6878,69 has e 0,6842,52 has, com 

averbações R.20-M 23.079 e R.22-M 23.079 na matrícula 23.079, 

constante às fls. 55, Livro nº. 2, perante o Cartório do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis de Cáceres/MT, com fundamento no art. 1.320 do CC, 

pertencentes aos Requerentes, com o seu consequente desmembramento 

para originar nova matrícula. 6. Expedição de ofício ao Cartório do 1ºOfício 

para QUE PROCEDA A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA 23079 E O 

DESMEMBRAMENTO DAS PARTES IDEIAIS pertencentes aos Requerentes 

referentes às porções de terra de 0,6878,69 has e 0,6842,52 has, com 

averbações R.20-M 23.079 e R.22-M 23.079 na matrícula 23.079, 

constante às fls. 55, Livro nº. 2 do CRI. 7. Protesta provar o alegado por 

meio de todas as provas em direito admitidas, sobretudo pela 

documentação ora anexa” Com a inicial, vieram documentos. No despacho 

proferido no id. 4640999 - Pág. 1 o Juízo franqueou a emenda da inicial, a 

fim de que a parte promovesse a juntada do comprovante de recolhimento 

das custas iniciais. A falta foi suprida no id. 4654468. No id. 5525394 foi 

deliberado pelo recebimento da inicial, bem como foi postergada a análise 

do pedido de tutela de evidência. Quanto a citação, verifica-se que a ré 

Maria Terezinha foi citada no id. (6840010 - Pág. 1); José Alfredo (id. 

6840652 - Pág. 1); Marisa Alves (id. 7129233 - Pág. 1). Bernardino e 

Cristiane foram citados por Edital (id. 8189554). Sobreveio ainda cartas de 

anuência ao pedido deduzido na inicial, firmadas pelos réus Maria 

Terezinha e José Alfredo (vide ids. 8237442 - Pág. 1 e 8237442 - Pág. 2). 

Em audiência realizada no id. 9166926 houve a declaração de anuência 

firmada por Marisa Alves e Bernadino Ryba. Já o réu Francisco Carlos foi 

citado conforme se verifica no id. 10079621. O mesmo, em audiência 

realizada no id. 10149228 manifestou expressamente a sua anuência 

quanto a pretensão deduzida na inicial. Por fim, considerando que a 

requerida Cristiane Zuchieri Bressan, citada por edital, não compareceu ao 

feito, foi-lhe nomeada a Defensoria Pública que apresentou a defesa por 

negativa geral no id. 11830568. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. Cuida-se de AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ajuizada por 

DILSON FÉLIX DUTRA e sua esposa BELQUIZ ANTONIETA COELHO 

DUTRA em face de CRISTIANE ZUCHIERI e Outros. Em tela há a pretensão 

de extinção de condomínio, através de qual, os autores pretendem que 

seu imóvel composto das áreas de 0,6878,69 e 0,6842.52, contidas, 

respectivamente, na matrícula 23.079 com averbações R20 M e R 22 

sejam extraídas da raiz registral atual para formarem um novo registro 

autônomo. Inicialmente é preciso estabelecer que se enquadra ao conceito 

de condomínio o bem divisível ou indivisível sobre o qual a propriedade é 

atribuída de forma simultânea a mais de uma pessoa. Nos dizeres de Caio 

Mário da Silva Pereira, ter-se-á condomínio "quando a mesma coisa 

pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, 

idealmente, sobre o todo e cada uma das partes". (Caio M. S. Pereira, 

Instituições, v. 4, p. 160; Lafayette, Direito das Coisas). In casu pode-se 

atribuir ao imóvel indicado na inicial o conceito de condomínio. Pela 

verificação do inteiro teor da matrícula do imóvel indicado na inicial (n° 

23.079), cuja juntada encontra-se no id. 4638825, verifica-se por todo o 

seu teor que pequenas frações do imóvel foram sendo transmitidas à 

pessoas diversas, havendo assim, a concorrência de proprietários sobre 

a mesma área de propriedade. Portanto, dada a pluralidade de 

proprietários sobre o mesmo imóvel, consubstanciado está que a área 

maior indicada na inicial se trata de condomínio. Em sendo condomínio, a 

inicial retrata a vontade dos requerentes em não mais fazer parte da 

mencionada comunhão de proprietários sobre a área de modo que 

pretende o desmembramento de sua fração para a formação de um título 

de propriedade autônomo e desvinculado do condomínio. Pois bem. Quanto 

a pretensão exposta na inicial, desde já é preciso assinalar que o pedido 

contou com franco apoio dos condôminos, pois desde a petição inicial 

houve a apresentação da anuência dos seguintes condôminos: a) Aloísio 

Costa Alves brasileiro, portador do RG 988.692 SSP/MT e CPF sob o n.º 

049.623.708-04, e sua cônjuge Amélia Borges Alves brasileira, portadora 

do RG 6.493.546 SSP/SP e CPF 572.255.401-49 residentes e domiciliados 

nesta cidade; b) Edilene de Jesus Mendes Guimarães, brasileira, portadora 

do RG 561.522 SSP/MT e CPF sob o n.º 406.601.841-68, residente e 

domiciliada nesta cidade, representada por David Feliz Dutra, conforme 

instrumento público de procuração registrada no livro n. 0475-P, fls. 184, 

no 2º Ofício de Notas de Porto Velho/RO; c)Wagner Luiz de Almeida, 

brasileiro, portador do RG. 077193 SSP/MT e CPF sob o n. 155.745.551-15, 

residente e docmiliado nesta cidade, representado por David Feliz Dutra, 

conforme instrumento público de procuração registrada no livro n. 0475-P, 

fls. 079, no 2º Ofício de Notas de Porto Velho/RO. d) Luiz Gilson Ribeiro, 

brasileiro, portador do RG 007.877 SSP/MT e CPF sob o n.º 

142.230.311-04, residente e domiciliado nesta cidade e sua cônjuge Elsa 

Beltrame Ribeiro, brasileira, portadora do RG 356.017-1 SSP/MT e CPF 

129.374.181-04, representados por David Feliz Dutra, conforme 

instrumento público de procuração registrada no livro n. 063-A, fls. 

84/84vº, no 1º Tabelionato de Imóveis de Rondonópolis/MT; e) Álvaro José 

Amaral brasileiro, portador do RG. 16429888 SSP/SPe CPF. 

326.134.901-87 e sua cônjuge Andrea Cristina Ribeiro do Amaral, 

brasileira, portadora do RG 877.526 SSP/MT, ambos residentes e 

domiciliados nesta cidade; f) Libanio Martins, brasileiro, portador do RG 

511197 SSP/MS e CPF 404.201.751.72 residente e domiciliado nesta 
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cidade; g) Espólio de Francismo Osmiro Moreira e Regina Maria Dias 

Moreira, representado por Ronaldo Dias Moreira, brasileiro, portador do RG 

930846 SSP/MT e CPF 650.184.431-20, Claudia Maria Dias Moreira, 

brasileira, portador do RG 868715 SSP/MT e CPF 829.137.301-91 e José 

Eduardo Dias Moreira, brasileiro, portador do RG 140.3193-0 SSP/MT e 

CPF 718.691.311-34, todos residentes e domiciliados nesta cidade. Não 

obstante, no curso do processo houve a manifestação de anuência dos 

seguintes requeridos/condôninos: - Maria Terezinha e José Alfredo (ids. 

8237442 - Pág. 1 e 8237442 - Pág. 2); - Marisa Alves e Bernadino Ryba 

(id. 9166926). - Francisco Carlos (id. 10149228). Apenas a ré Cristiane, 

que foi citada por edital, e para a qual foi nomeado curador especial, ante 

a sua revelia é que formulou defesa por meio daquele, mas por negativa 

geral! Em outras palavras, a defesa da requerida em questão não trouxe à 

lume qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito invocado 

na inicial (art. 373, II do Código de Processo Civil). Fato é que a extinção do 

condomínio é juridicamente possível, conforme prevê o ordenamento 

jurídico. Senão, vejamos: O Código Civil possui a seguinte disposição: “Art. 

1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa 

comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas 

da divisão. § 1o Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa 

comum por prazo não maior de cinco anos, suscetível de prorrogação 

ulterior. § 2o Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabelecida 

pelo doador ou pelo testador. § 3o A requerimento de qualquer 

interessado e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a 

divisão da coisa comum antes do prazo.” Conforme estabelecido na 

disposição acima, a qualquer tempo – salvo disposição consensual de 

vedação à divisão – poderá qualquer dos condôminos exigir a divisão de 

coisa comum. Pela redação do dispositivo, nota-se que o direito a 

separar-se do condomínio constitui-se direito potestativo do condômino e 

conforme lições doutrinárias tal direito estaria associado ao pressuposto 

de que ninguém deve ser obrigado a viver em comunhão. Nesse sentido: 

“A ação de divisão tem por objetivo extinguir o condomínio, atribuindo a 

cada consorte a sua fração no todo, em correspondência às respectivas 

partes ideais, transformando a cota ideal de cada consorte sobre o imóvel 

comum em “parte concreta e determinada”. Ao condômino assiste o direito 

de exigir a divisão, quando os demais consortes não atenderem 

amigavelmente a sua pretensão, já que ninguém pode ser constrangido a 

viver em comunhão. Pressuposto básico da demanda divisória é a 

existência de domínio sobre a coisa” (TJMG – Ap. cível n. 

1.0249.06.50005-3/001, Rel. Des. Antônio de Pádua, J. em 13.07.2007). A 

propósito do tema, ensina Antônio Cláudio da Costa Machado: “A divisória 

é o procedimento especial de jurisdição contenciosa por cujo intermédio se 

busca fazer valer o direito subjetivo estabelecido no art. 1.320, caput, 

primeira parte, do CC, que dispõe: “A todo tempo será lícito ao condômino 

exigir a divisão da coisa comum (...)”” (Código de processo civil 

interpretado. Barueri, SP:Manole, 2006. P. 1527). Já Caio Mário da Silva 

Pereira, em sua obra instituições do Direito Civil, 18ª ed., Ed. Forense, 

2004, p. 180/181, “A comunhão não é a modalidade natural da 

propriedade. É um estado anormal (Clóvis Biviláqua), muito frequentemente 

gerador de rixas e desavenças, e fomentador de discórdias e litígios. A 

propósito, vige então a ideia central que reconheceu aos condôminos o 

direito de lhe por termo”. Em suma, a questão posta em Juízo reflete a 

expressão de direito potestativo da parte autora em não mais se ver 

vinculada a condomínio. Reverbero ainda que, mesmo se tratando de 

direito potestativo, pertinente o registro de que sua pretensão não recebeu 

qualquer resistência nos autos, mas do contrário, houve majoritária 

adesão dos condôminos. Ademais, conforme Memorial Descritivo juntado 

no id. 4639631 verifica-se que as frações do imóvel pertencentes aos 

autores admitem cômoda divisão em relação ao todo, sem que para isso 

seja necessária a plena extinção do condomínio, mas apenas, desvincular 

as frações dos autores em relação ao todo (condomínio). Referida 

conclusão faz-se, além da análise do memorial descritivo, mediante a 

ausência de objeção de quaisquer dos interessados que poderiam ter 

suscitado qualquer fatos de impedimento ou prejuízo aos demais 

condôminos, mas, como já mencionado, manifestaram-se anuentes à 

pretensão. Com efeito, a procedência da ação é medida que se impõe 

porquanto manifesto o interesse em não mais pertencer ao condomínio, 

não havendo objeção e tampouco impedimento legal para tanto, mas de 

outro lado, há permissão legal (art. 1.320/CC) e a ação está devidamente 

instruída com a prova de registro de propriedade do imóvel (id. 4638825) e 

respectivo memorial descritivo (id. 4639631). Em todo o caso, quando da 

demarcação física da área a ser desmembrada, mormente quando do 

levantamento de marcos divisórios, necessário será que a parte autora 

observe rigorosamente os limites de confrontações com os imóveis 

circunvizinhos de modo a evitar qualquer prejuízo à terceiros, adotando-se 

como parâmetro o memorial descritivo e tamanho de área levado à efeito 

no registro originário (matrícula 23.079). Eventual transposição aos limites 

de confrontações e qualquer outro prejuízo à terceiros poderá ser 

suscitado em demanda judicial própria independente da coisa julgada 

nesta demanda. É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 487, I 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e determino o 

que segue: - DETERMINO o DESMEMBRAMENTO das frações de área 

indicadas nas seguintes averbações: R20M e R22M da matrícula 23.079 a 

fim de que formem uma única matrícula (autônoma) em nome dos autores. 

As despesas de registro deverão ser suportadas pelos requerentes. 

Custas e despesas processuais deverão ficar a cargo dos requerentes, 

porquanto, não houve resistência da parte contrária. Da mesma forma, 

amparando-me ainda ao princípio da causalidade, deixo de impor 

honorários de sucumbência à parte contrária. P. R. I. Após o trânsito em 

julgado, instrua o ofício à ser encaminhado ao Cartório de Registro de 

Imóveis com a cópia da inicial, inteiro teor da matrícula do imóvel e memorial 

descritivo. Em seguida, arquive-se após as formalidades legais. 

Cáceres/MT., 29 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006926-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006926-86.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOAO RODRIGUES DE CARVALHO Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de 

desistência (id. 16100844) para que sobre ele recaiam os jurídicos e legais 

efeitos. Sendo assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO na forma do art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Neste 

ato promovi a baixa da restrição lançada no sistema RENAJUD. P. R. I. 

Custas já recolhidas. Arquive-se independente de trânsito em julgado. 

Cáceres/MT., 29 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE APARECIDA GONCALVES FRIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELAINE BALESTRIM DE MOURA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA EXEQUENTE PARA APRESENTAR O CEP DO 

ENDEREÇO DA EXECUTADA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-79.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HONORATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 
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(ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010288-79.2014.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO HONORATO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. Com a 

edição do Provimento n°. 68-CNJ, este Juízo firmou entendimento que 

liberação de valores somente ocorrerá após o trânsito em julgado da 

sentença que extinguir a execução. Isto posto, indefere-se o pedido de 

alvará (id. 14821055). Intime-se a executada EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do saldo remanescente a título de 

honorários advocatícios (R$ 920,56), sob pena de multa de 10% (dez por 

cento), conforme preconiza o art. 523 do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004963-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MANOEL GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: 12/12/2018 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004967-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MANOEL GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 

12/12/2018 16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004980-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LIMA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004151-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NETO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO OAB - MT5303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO BORDONI RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

 

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: 12/12/2018 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004772-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON CAMILO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/12/2018 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: 1005154-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (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: 13/12/2018 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: 1005238-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NYELLEN COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (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: 13/12/2018 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005241-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (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: 13/12/2018 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: 1005246-32.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(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: 13/12/2018 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005252-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BRANDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 

13/12/2018 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005253-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/12/2018 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN FREITAS JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/12/2018 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: 1003062-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATTO TOSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

LIVIA REGINA FERREIRA IKEDA OAB - RJ163415 (ADVOGADO(A))

JOAO ZACHARIAS DE SA OAB - RJ166668 (ADVOGADO(A))

CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR OAB - RJ135124 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI OAB - RJ95237 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002900-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO APARECIDO NUNES SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/12/2018 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005332-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALBERTO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS 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. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006045-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR VIEIRA ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA OAB - MT22201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 12/12/2018 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: 8011977-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE MATOS SEQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005339-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ROGERS ANDRADE GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(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: 13/12/2018 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005340-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ROGERS ANDRADE GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(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: 13/12/2018 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011453-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005341-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ROGERS ANDRADE GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(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: 13/12/2018 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005342-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ROGERS ANDRADE GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/12/2018 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: 1000864-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/12/2018 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004777-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/12/2018 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: 1005329-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/12/2018 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005330-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/12/2018 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: 1005363-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/12/2018 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005364-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL RONDON DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005368-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON DIAS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/12/2018 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005372-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CEBALHO ARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: 17/12/2018 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: 1005373-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CEBALHO ARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/12/2018 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005374-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CEBALHO ARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: 17/12/2018 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: 1001872-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ALESSANDRO ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO 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: 17/12/2018 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002149-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO PARA APRESENTAR ENDEREÇO ATUALIZADO 

DAS PARTES EM RAZÃO DA CORRESPONDÊNCIA TER SIDO DEVOLVIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005427-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/12/2018 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: 1004142-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRISTINA COSTA BATISTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/12/2018 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002135-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVA APARECIDO WAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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: 17/12/2018 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011802-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FRANCISCO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Miguel Francisco de Arruda em desfavor de Losango 

Promoções de Vendas LTDA. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006034-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (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: 17/12/2018 15:45 (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.: 205761 Nr: 7098-79.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR DE LIMA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Intimar o advogado do denuciado, DR. LINDOMAR DA SILVA REZENDE 

para apresentar os memoriais finais em 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 234431 Nr: 4122-31.2018.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMAR DAMACENA, JESSE ROSA, JOÃO 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 INTIMAR DR. ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA, 

OAB/MT 16646, ADVOGADO DO AUTOIR DO FATO JOÃO GARCIA, PARA 

APRESENTAR O COMPROVANTE DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO 

TRANSACIONADO EM AUDIÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 156665 Nr: 4328-21.2013.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA MORAIS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - 

OAB:20267/O MT

 INTIMO A AUTORA DO FATO ANDREIA MORAIS DE CAMPOS NA PESSOA 

DE SEU ADVOGADO(A QUE RESTAM 4 HS E 40 MINUTOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, NO LAR DAS SERVAS DE 

MARIA, DEVENDO COMPROVAR NOS AUTOS O CUMPRIMENTO 

INTEGRAL.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202044 Nr: 4704-02.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESBÃO DOS PASSOS VELOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idário Pereira da Silva - 

OAB:21450/O

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO DENUNCIADO PARA TOMAR CIENCIA DA 

R. SENETENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Pelo exposto e tudo que os autos 

constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta 

na denúncia, e CONDENO o réu ELESBÃO DOS PASSOS VELOZO, vulgo 

“Budogue”, brasileiro, casado, guarda, RG 0360555-8/SSP/MT e CPF 

303.824.321-34, natural de Cáceres/MT, nascido em 27/10/1962, filho de 

Fábio Magalhães Velozo e Ester Catarina dos Passos Velozo, com 

endereço na rua dos Jardineiros, nº 99, bairro Cavalhada II, Cáceres/MT, 

como incurso nas sanções do artigo 217-A c.c art. 71 (três vezes) do CP, 

.............. Nesse prisma, considerando o número de crimes, ante a 

continuidade delitiva, aumento a pena em 1/5 (um quinto), nos termos do 

Art. 71, do Código Penal, tornando assim a pena em 13 (TREZE) ANOS E 

24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, TORNANDO-A DEFINITIVA à 

míngua de quaisquer outras causas modificativas da pena. Fixo o REGIME 

INICIALMENTE FECHADO, obediente ao disposto na Lei 8.072/90, bem 

como o previsto no artigo 33, §2º, “a” do Código Penal. Considerando o 

fato de que o réu permaneceu solto durante toda a instrução criminal e 

ausentes os requisitos da custódia cautelar, concedo- lhe o direito de 

apelar em liberdade. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 ou do 

artigo 77 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena e o 

sursis. Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Após o trânsito em julgado, comunique-se, ao TRE/MT, ao INI, 

INFOSEG, e ao Cartório Distribuidor, bem como lance o nome do 

sentenciado no Rol dos Culpados. Expeça-se a Guia de Execução 

Definitiva. Determino a suspensão dos direitos políticos do condenado, 

enquanto durar os efeitos da condenação (CF, art. 15, inc. III). Expeça-se 

o mandado de prisão em desfavor do acusado, para inicio da pena em 

regime fechado, dada a hediondez do crime, as consequências e as 

circunstâncias, especialmente por ser crime hediondo. Intime-se a vítima, 

na pessoa de seu representante legal (CPP, Art. 201,§ 1º)Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 222844 Nr: 9064-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JOSÉ DA SILVA, EDIVALDO PEREIRA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455/MT

 Ex positis, e por tudo que dos autos constam JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR os denunciados GILSON JOSÉ DA SILVA, 

vulgo “XOTA”, brasileiro, solteiro, RG 239933-61/SSP/MT, nascido em 

24/02/1980, natural de Cáceres/MT, filho de Boaventura José da Silva e 

Maria de Lourdes da Silva, com endereço na rua 13, quadra 14, Bairro 

Parque Sabiá, Várzea Grande/MT, e EDIVALDO PEREIRA LIMA ,vulgo 

“POTA”, brasileiro, convivente, RG 25386778-/SSP/MT, CPF 

701.082.071-61, nascido em 17/10/1980, natural de Cáceres/MT, filho de 

Evaldo Borges Lima e Rosalina Pereira Lima, com endereço na rua 178, 

quadra 118, casa 21, Bairro São Mateus, Várzea Grande/MT, como 

incursos nas penas do Art. 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo majorado pelo 

emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade 

das vítimas) c.c Art. 70 todos do Código Penal , aplicando-se a lei penal 

vigente à época dos fatos, porquanto a Lei 13.654/2018, entrou em vigor 

em data posterior ao fato e é mais agravosa aos réus. Passo a dosimetria 

individualizada da pena:

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237482 Nr: 6263-23.2018.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193/MT

 Vistos.

 Manifeste-se a defesa em atenção ao ofício e relatório de fls. 198/199.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 130317 Nr: 8949-66.2010.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o reeducando, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, constitua novo defensor nos autos e apresente suas justificativas.

Decorrido o prazo sem manifestação, desde já nomeio o Nobre Defensor 

Público atuante junto a esta Comarca para fins de proceder a defesa do 

reeducando, devendo os autos serem encaminhados à Defensoria 

Pública, para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 201375 Nr: 4305-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO GOMES DE OLIVEIRA, ANILTON DE 

SOUZA SILVA, AUGUSTO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS, LEANDRO 

APARECIDO CARLOS, WILLIAN MARQUES SOUZA, KENNEDY HIAGO 

DUARTE LIRA, WESLEY MILANE DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216.022 OAB/SP, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:CÁCERES, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:17095-B, 

RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Vistos.

Intimem-se pessoalmente os réus, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

constituaam novo(s) defensor(es) nos autos e apresente seus memoriais.

Decorrido o prazo sem manifestação, desde já nomeio o Nobre Defensor 

Público atuante junto a esta Comarca para fins de proceder a defesa dos 

réus, devendo os autos serem encaminhados à Defensoria Pública, para 

manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino
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1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103123 Nr: 3020-79.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda, Décio José 

Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gentil Galetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88966 Nr: 1308-25.2013.811.0005

 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): Manoel Cícero de Lima, Genezio Gomes dos 

Santos, Neri Terezinha Granzotto Santos

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albino Carlos Krizizanowski 

- OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Jorge 

Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 Intimo o patrono da parte autora para apresentar débito atualizado, no 

prazo de 05(cinco) dias, em conformidade com a decisão de fls.149/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2487 Nr: 143-02.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pedro Golim, Milton Golin, 

Agropecuária Fogo de Chão Ltda, Antonio Linhares Golim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): FRANCISCO PEDRO GOLIM E OUTROS

Localidade: GLEBA CAETANO DIAS

Finalidade da Diligência: PENHORA/AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Valor: 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000925-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000925-54.2018.8.11.0005. REQUERENTE: 

MANOEL CECILIO DA MOTA FILHO REQUERIDO: MARIA CLAUDINETE 

ALVES DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Trata-se de 

tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente proposta 

por MANOEL CECÍLIO DA MOTA FILHO, em face de MARIA CLAUDINETE 

ALVES DA SILVA, objetivando a guarda provisória dos menores THIAGO 

ALVES DA COSTA MOTA, DIEGO ALVES DA COSTA MOTA, VICTOR 

MANOEL ALVES DA MOTA e AYSHA MARIA ALVES DA SILVA, 

qualificados nos autos. Alega o autor na exordial, que os menores vêm 

sofrendo maus tratos quando está com a genitora, razão pela qual 

requereu a guarda provisória dos menores. Despacho determinando a 

emenda a inicial para fins de comprovação da condição de 

hipossuficiência (Id n. 14611225). Manifestação apresenta a Emenda à 

inicial ao Id n. 15190241. Decisão concedendo a gratuidade de gratuita, 

bem como fora determinada a realização do estudo psicossocial, 

conforme Id n. 15279534. Estudo Psicossocial juntado ao Id n. 15603345. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento da 

antecipação da tutela pretendida (Id n. 15963930). É o relatório. Decido. 

Preambularmente, considerando as disposições do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), cumpre distinguir as duas espécies de tutela 

provisória de urgência, vislumbradas no ordenamento processual: 

satisfativa (antecipada), que inclui os arts. 303 e 304 (tutela provisória de 

urgência) e cautelar, nos termos dos arts. 305 ao 310 do Código de 

Processo Civil. A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela 

definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Por 

meio desta tutela, adianta-se a satisfação do direito, com atribuição do 

bem da vida. A tutela provisória cautelar, por sua vez, antecipa os efeitos 

de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata 

ao direito à cautela. Referida tutela somente se justifica diante de uma 

situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua 

preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação. Na 

hipótese vertente, o Requerente postula a concessão de tutela provisória 

de natureza satisfativa, na medida em que a concessão da guarda 

provisória e regulamentação das visitas da Requerida constitui um dos 

efeitos da tutela definitiva satisfativa (antecipação da guarda definitiva). 

Analisando o caso em tela, observo que não encontram-se presentes os 

pressupostos para a concessão da antecipação da tutela pretendida, 

visto que nos autos não existem elementos que evidenciem a 

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

processo, preconizados pelos arts. 300 e 303 do CPC/15, haja vista que 

os menores se encontram bem sob os cuidados da genitora, sendo bem 

alimentados e higienizados. Ademais, do Laudo Pericial de Id n. 15603345 

depreende-se que a genitora demonstra empreender os cuidados 

necessários aos menores. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória 

de urgência de guarda unilateral dos infantes Thiago Alves da Costa Mota, 

Diego Alves da Costa Mota, Victor Manoel Alves da Mota e Aysha Maria 

Alves da Silva, a seu genitor Manoel Cecílio da Mota Filho. Dessa forma, 

determino a intimação da parte requerente para emendar a inicial no prazo 

de 05(cinco) dias, nos termos do art. 303, § 6º do CPC, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e sua consequente extinção. INTIMEM-SE 

as partes. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 26 de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000994-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ERDMANN SAUERBIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JEVERSON JULIO ALVES (RÉU)

 

Intimo a patrona da Requerente para manifestar em 05 dias acerca da 

devolução da Carta Precatória - Diligência Negativa

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITOR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SANTOS DE ARRUDA (RÉU)

ERICK ALVES DE ARRUDA (RÉU)

 

Intimo o patrono da data designada para Audiência de Mediação, como 

segue : 21 de fevereiro de 2019 às 17:00 horas

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 85232 Nr: 533-44.2012.811.0005

 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: Francisco Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Municipio de Várzea 

Grande Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esmael Angelo de Oliveira - 

OAB:2454

 Intimo o patrono da parte requerente, para que no prazo de 15(quinze) 

dias, apresente contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 266/283.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86605 Nr: 2217-04.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton José Pacheco Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton José Pacheco Sampaio 

- OAB:5776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte exequente, da certidão de fl. 191, bem como 

para que no prazo de 5(cinco) dias, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 24430 Nr: 2226-44.2004.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Honorio Paulino, Nelson Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, José Maria Mariano - OAB:3539-A

 Intimo a Dra. Benedita Rosalina Pereira, OAB/MT 3.380, na qualidade de 

patrona da parte denunciada Nelson Fiori, para que no prazo de 

15(quinze) dias, apresente razões ao recurso de apelação interposto pelo 

denunciado às fls. 235.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106655 Nr: 1038-93.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Diavan de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046 - MT

 Intimo o patrono da parte denunciada, para que no prazo de 5(cinco) dias, 

manifeste-se acerca da não localização da testemunha VOLMAR PRIGOL, 

conforme certidão de fl. 95verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102991 Nr: 2952-32.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Jeonildes Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Gleison Furlan 

Picinin - OAB:16.158/MT

 Intimo o patrono da parte denunciada, para que no prazo de 10(dez) dias, 

apresente resposta à acusação por escrito, nos termos do artigo 396 do 

CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117784 Nr: 2245-93.2017.811.0005

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

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Cleyton Nascimento Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo o Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, OAB/MT 14.783, na qualidade 

de patrono da parte ré, para que no prazo de 5(cinco) dias, manifeste-se 

acerca da cota ministerial de fls. 106/111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84387 Nr: 3565-91.2011.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Cristina Rodrigues - 

OAB:13451/MT, Luciane Soares Martinazzo - OAB:, Rafael Soares 

Martinazzo - OAB:9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte inventariante para que ciente da certidão de fl. 

157, requeira o que entender de direito no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88134 Nr: 416-19.2013.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Matias Panizza, José Almir Adena, Adilson João 

Adena, Daniel Adena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judith Valentini Adena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana 

Reginato Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva 

- OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte inventariante para que no prazo de 5(cinco) 

dias, manifeste-se acerca da correspondência devolvida de fls. 

93(ENDEREÇO DESCONHECIDO).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123804 Nr: 333-27.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, 

Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT nº 15463

 Código n. 123804

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 213, recebo o recurso de apelação, nos 

termos do artigo 597 do CPP.

 Tendo em vista que o Ministério Público já apresentou contrarrazões (fls. 

244/250), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, com as 

nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 25 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 37023 Nr: 1868-40.2008.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Terezinha Carvalho Pissolato, Solange 

Terezinha Carvalho Pissolatto - FI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR Art´s Sabor e Brindes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Teresinha Carvalho 

Pssolato - OAB:20.745/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Cesar Jesuino - 

OAB:5659/MS

 Vistos, etc.

 I - Intime-se o patrono da parte executada, habilitado nos autos, para 

informar o atual endereço de seu cliente, no prazo de 5 dias.

 II – Não havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se novamente 

a parte exequente, pessoalmente, para informar o endereço atualizado do 

executado, no mesmo prazo, ou requerer o que dê direito.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 127101 Nr: 1721-62.2018.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aczibe Matheus de Arruda Dias Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEFERSON FERREIRA NUNES - 

OAB:23861/O

 INTIMAÇÃO

INTIMAR o procurador do autor do fato DIEFERSON FERREIRA NUNES, 

OAB/MT 23861, que foi designada audiencia de instrução e juglamento 

para o dia 22 de novembro de 2018, às 13hs 30min.

Diamantino - MT, 29 de outubro de 2018.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010361-83.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRA MORENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

Carta Precatória devolvida ID 16210884 e 16210886.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARILDO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da redesignação da 

audiência de Conciliação para o dia 19/12/2018 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da redesignação da 

audiência de Conciliação para o dia 19/12/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da redesignação da 

audiência de Conciliação para o dia 19/12/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC DANTAS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da redesignação da 

audiência de Conciliação para o dia 19/12/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001302-59.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001302-59.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MARCIO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos, etc. 1 - Converto o julgamento em diligência para oitiva de 

testemunhas. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06 de fevereiro de 2019, às 15h00min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 25 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS MORAES DE SOUSA CALIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da redesignação da 

audiência de Conciliação para o dia 19/12/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001302-59.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001302-59.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MARCIO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos, etc. 1 - Converto o julgamento em diligência para oitiva de 

testemunhas. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06 de fevereiro de 2019, às 15h00min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 25 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000060-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. C. (IMPETRANTE)

H. M. S. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. P. E. D. P. E. P. G. -. M. (IMPETRADO)

A. M. D. S. (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000060-65.2017.8.11.0005. IMPETRANTE: HELENA MARIA SANDRI, 

MARINA SANDRI CONCI IMPETRADO: ADRIANE MARIA DE SANTANA, 

CENTRO EDUCACIONAL PIAGET ENSINO DE PRE E PRIMEIRO GRAU - ME 

Vistos, etc. Nada sendo requerido no prazo de 5 dias, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 26 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA CAMARCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da redesignação de audiência de 

Conciliação para o dia 19/12/2018 às 10hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000910-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS KOBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da redesignação da 

audiência de Conciliação para o dia 19/12/2018 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000855-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA MARTINS DA SILVA PINHATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da redesignação de audiência de 

Conciliação para o dia 19/12/2018 às 10hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001273-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)
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Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 12/12/2018 às 10hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001270-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 12/12/2018 às 09hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANNI CAROLINA SOUZA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 12/12/2018 às 09hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ CAMPOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 12/12/2018 às 10hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-63.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 12/12/2018 às 10hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011035-66.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LIMA DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MESSIAS SANTANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011035-66.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: PAULO LIMA DA SILVA FILHO 

EXECUTADO: JEFERSON MESSIAS SANTANA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Expeça-se mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do 

executado, observando o novo endereço indicado no id. 15974415, e 

desde que os bens não sejam essenciais para a habitabilidade do 

executado, conforme recomenda o Enunciado nº. 14 do FONAJE. DEFIRO 

o pleito do exequente de PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma 

do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, e ainda, 

para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e 

SERASA), a teor do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009. 

Cumpra-se. Diamantino, 27 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001235-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM AIRES DE ASSIS COUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001235-60.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: ANTONIO DA SILVA BARROS 

EXECUTADO: WILLIAM AIRES DE ASSIS COUTO Vistos, etc. Em análise 

aos autos, verifica-se a ausência de documento de identidade da parte 

exequente, bem como de comprovante de residência em seu nome. Assim, 

intime-se a parte exequente através de seu patrono para que emende a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Cumpra-se. 

Diamantino, 29 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001256-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARIA KRAUTCZUK MACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHIRLO OAB - PR47387 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SOLOVY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001256-36.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VIVIANE MARIA KRAUTCZUK 

MACH REQUERIDO: SERGIO SOLOVY Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado. Cumprida a finalidade, devolva-se a Comarca de origem, com 

nossas homenagens e as baixas de estilo. Às providências. Diamantino, 

29 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIANE GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SHIOJI TIUMAN OAB - MT21461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000070-75.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: NEUZIANE GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA 

Vistos, etc. Trata-se de impugnação à execução proposta pela executada, 

argumentando, em suma, excesso na execução. Decido. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a irresignação da parte executada 
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não merece respaldo. A executada alega que não há incidência da multa 

pela falta de pagamento requerida pela exequente, uma vez que não foi 

intimada para pagamento da condenação, e que a multa prevista no artigo 

523, § 1°, do Código de Processo Civil só tem cabimento quando 

oportunizado ao devedor o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, e este quedar-se inerte. Contudo, diferentemente 

do alegado pela executada e conforme pontuado pela parte exequente, a 

decisão de id. 15166648, que deu início a fase de cumprimento de 

sentença, foi publicada no DJE em 06 de setembro de 2018, conforme 

consta nos expedientes dos autos. Assim, considerando que a decisão foi 

publicada no dia 06.09.2018 e que o pagamento só ocorreu em 

10.10.2018, verifica-se que a multa é devida, uma vez que a parte 

executada realizou o depósito do valor da condenação somente 15 dias 

após sua intimação para pagamento voluntário. Portanto, não ACOLHO a 

IMPUGNAÇÃO oposta, e reconheço como devida a multa em questão. 

Desta forma, tendo em vista que o pagamento efetuado pela parte 

executada nos autos não inclui a multa prevista no artigo 523, § 1°, do 

Código de Processo Civil, intime-se esta parte, através de seu patrono, 

para que pague, no prazo de 05 dias, o remanescente devido à parte 

exequente, sob pena de bloqueio. Libere-se o valor incontroverso 

depositado nos autos mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 29 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010561-90.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIEL JOSE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010561-90.2016.8.11.0005. REQUERENTE: SIEL JOSE DA CRUZ 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Vistos. Dispensado 

o relatório conforme autoriza o artigo 38 da Lei 9.099/99. Decido. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir 

erro material, conforme se infere do artigo 1.022 do CPC. Vejamos: “Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em tela, a parte embargante 

argumenta que houve omissão na r. sentença que julgou procedente o 

pedido inicial do autor, uma vez que não analisou a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível, ante o fato do autor estar 

qualificado nos autos como menor púbere, portanto, não podendo ser 

parte em processos que tramitam nos juizados. Analisando os autos, 

verifica-se que assiste razão a embargante, uma vez que a referida 

preliminar não foi analisada pela sentença proferida nos autos. Assim, 

chamo o feito a ordem para integrar a sentença com a análise da 

preliminar de “impossibilidade de menor ser assistido em demanda 

proposta em juizado especial”, suscitada pela embargante Mônaco 

Motocenter, com os seguintes fundamentos: “A preliminar suscitada pela 

segunda reclamada de incompetência do Juizado Especial Cível também 

não merece acolhimento. Em que pese o autor estar qualificado na inicial 

como menor púbere, e a ausência, até então, de seu respectivo 

documento de identidade, foi determinada a juntada de documento 

comprobatório de identidade do autor, sendo acostado no id. 16171772 

sua carteira nacional de habilitação, através da qual se constata que 

quando da propositura da ação o autor contava com 21 anos de idade, 

sendo, portanto, pessoa capaz a demandar no Juizado Especial Cível. 

Assim, tendo em vista que a qualificação do autor como menor púbere 

trata-se apenas de erro material, e considerando a comprovação de sua 

idade nos autos, não acolho a preliminar em questão”. Por fim, mantenho 

os demais termos da sentença proferida nos autos em sua íntegra. 

Portanto, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios para 

sanar o vício acima apontado, integrando a sentença e mantendo os 

demais termos na íntegra. Transitada em julgado, sem que haja 

interposição de recurso, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Diamantino, 27 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ASA MAQUINAS PECAS E IMPLEMENTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO MORI NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000843-23.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ASA MAQUINAS PECAS E 

IMPLEMENTOS EIRELI - EPP REQUERIDO: OSWALDO MORI NETO Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Após a angularização da relação jurídica processual, 

comparece a parte reclamante em Juízo informando que a sua pretensão 

deduzida na petição inicial já fora devidamente atendida pela parte “ex 

adversa”. Por isso, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “a”, do CPC. Publique-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Cumpra-se. Diamantino, 29 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-86.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DINO D ORFANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010570-86.2015.8.11.0005. REQUERENTE: DINO D ORFANI REQUERIDO: 

GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 29 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007140-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007140-47.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 29/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007141-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007141-32.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 29/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003467-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORDELINA MARIA DA SILVA CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA APARECIDA CARLOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003467-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JORDELINA MARIA DA SILVA 

CARLOS REQUERIDO: ANGELITA APARECIDA CARLOS ”Vistos etc:. 

Cuida-se de ação de interdição proposta em favor de Angelita Aparecida 

Carlos, na qual foi deferido o pedido de curatela provisória para a genitora 

Jordelina Maria da Silva, conforme se vê do despacho inicial. Designada a 

audiência de entrevista para a data de hoje, foi ouvida Angelita, bem como 

sua curadora provisória, consoante se vê do registro audiovisual em 

anexo. Foi oportunizada a defesa da curatelada, através da nomeação da 

Defensoria Pública, que apresentou sua manifestação nesta audiência. A 

parte autora ratificou o pedido inicial e o MP foi favorável a ele. É o 

relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, consigno a dificuldade na 

realização da perícia, conforme oficio n°892/2018 da Secretaria de Saúde 

deste município que segue em anexo, no qual se descrevem as 

justificativas e entraves na realização da prova pericial. Contudo, pelos 

documentos juntados aos autos, ratificados pela audiência de entrevista, 

vê-se que a incapacidade da interditanda e sua consequente interdição é 

medida que se impõe. Com efeito, o documento constante no id 

n°13396987 pg 01 descreve que Angelita é paciente com retardo mental, 

dependente de sua mãe, Jordelina Maria Silva Carlos, necessitando de 

auxilio para alimentar-se e se higienizar. O referido documento restou 

confirmado nesta audiência de entrevista, na qual se vê de forma patente 

que Angelita é totalmente dependente de terceiros para todos os atos da 

vida civil. Ante o exposto, pelos fundamentos acima esposados, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para decretar a interdição de Angelita 

Aparecida Carlos, nomeando como sua curadora a sua genitora Sr. 

Jordelina Maria da Silva. Em consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito. Expeça-se termo de curatela definitiva. Proceda-se a 

inscrição desta sentença no registro de pessoas naturais, com as devidas 

publicações determinadas no Art.755, §3 do CPC, expedindo-se para 

tanto, edital com os prazos e os intervalos descritos no referido artigo. 

Dou por publicada em audiência, saindo os presentes intimados. 

Certificado o transito em julgado, arquive-se. Cumpra-se”. LIDIANE DE 

ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004542-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. F. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004542-23.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WELLINGTON JOSE FERREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: MOISES FERREIRA RODRIGUES Vistos etc:. 

Cuida-se de ação de interdição proposta em favor de Moises Ferreira 

Rodrigues, na qual foi deferido o pedido de curatela provisória para o seu 

irmão Wellington José Ferreira Rodrigues, conforme se vê do despacho 

inicial. Designada a audiência de entrevista para a data de hoje, foi ouvido 

Moises, bem como seu curador provisório, consoante se vê do registro 

audiovisual em anexo. Foi oportunizada a defesa do curatelado, através 

da nomeação da Defensoria Pública, que apresentou sua manifestação 

nesta audiência. A parte autora ratificou o pedido inicial e o MP foi 

favorável a ele. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, 

consigno a dificuldade na realização da perícia, conforme oficio 

n°892/2018 da Secretaria de Saúde deste município que segue em anexo, 

no qual se descrevem as justificativas e entraves na realização da prova 

pericial. Contudo, pelos documentos juntados aos autos, ratificados pela 

audiência de entrevista, vê-se que a incapacidade do interditando e sua 

consequente interdição é medida que se impõe. Com efeito, o documento 

constante no id n° 13990841 pg 03 descreve que Moisés é paciente 

portador de encefalopatia, paralisia cerebral com deformidade dos 

membros superiores/inferiores, nascido de parto normal com anoxia (falta 

de oxigênio no cérebro), com sequelas irreversíveis, necessitando de 

ajuda de terceiro – dependente, totalmente dependente de seu irmão 

Wellington, necessitando de auxilio para alimentar-se e se higienizar. O 

referido documento restou confirmado nesta audiência de entrevista, na 

qual se vê de forma patente que Moises é totalmente dependente de 

terceiros para todos os atos da vida civil. Registro outrossim, que Moises 

recebe o benefício de amparo social a pessoa portadora de deficiência 

desde 2002, conforme se vê do documento em anexo, que demonstra que 

passou por perícia pelo INSS para receber o referido beneficio, o qual, 

segundo o mesmo documento se encontra ativo. Ante o exposto, pelos 

fundamentos acima esposados, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

decretar a interdição de Moises Ferreira Rodrigues, nomeando como seu 

curador o seu irmão Wellington José Ferreira Rodrigues. Em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito. 

Expeça-se termo de curatela definitiva. Proceda-se a inscrição desta 

sentença no registro de pessoas naturais, com as devidas publicações 

determinadas no Art.755, §3 do CPC, expedindo-se para tanto, edital com 

os prazos e os intervalos descritos no referido artigo. Dou por publicada 

em audiência, saindo os presentes intimados. Certificado o transito em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se”. LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO 

PAMPADO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007005-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA CASTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA ALBINA CASTELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007005-35.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo a inicial, vez que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, do CPC. No tocante ao pedido de tutela de urgência para curatela 
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provisória, entendo que merece deferimento. A incapacidade da 

interditanda para assumir responsabilidades da vida civil e sua 

incapacidade de viver só e cuidar de si mesmo foram atestadas por 

profissional médico (ID 14959805, pag. 6) A requerente, irmã da 

interditanda, se mostra legitimada para interpor a medida, conforme 

estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição pode ser promovida: I – pelo 

pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum parente próximo; III - pelo órgão 

do Ministério Público.” Desse modo, nomeio a requerente Lorena Castelli 

curadora provisória de Leda Albina Castelli, a qual deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizada, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens da interditanda, inclusive para fins de eventual recebimento dos 

benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, ficando a 

curadora nomeada fiel depositária dos valores porventura recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e seguintes. 

Além disso, designo audiência de entrevista[1] para o dia 24/04/2019 às 

14h30min. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Serve a presente 

como Mandado, se for o caso. Primavera do Leste, 29/10/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] Interdição. Necessidade 

de interrogatório do interditando. Somente em casos especiais, de 

pessoas gravemente excepcionais, inexistente qualquer sinal de risco de 

fraude, poder-se-á, no interesse do interditando, dispensar o 

interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO NEGRÃO, “CPC e legislação 

processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 2, pág. 

1091).

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006542-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SUZI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON POLETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006542-93.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Cabe salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo 

de justiça. Proceda-se às anotações necessárias. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. 

Intime-se o executado, com as advertências legais, para cumprir com os 

termos constantes no acordo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

conforme o artigo 536 do CPC, advertindo-o, ainda, que, ultrapassado o 

prazo para cumprimento da obrigação in albis, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar sua impugnação, nos termos do artigo 525, 

do mesmo diploma legal. Decorrido o prazo, cumprida ou não a obrigação, 

intime-se o exequente para requer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. Serve a presente como 

Mandado, se for o caso. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

29/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007118-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UANDER MATIAS SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CRISTINA LOPES AMARAL (REQUERIDO)

LUCAS EDUARDO AMARAL SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007118-86.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 29/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006884-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE REMÉDIO GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

YTALO LUCAS LIMA BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARQUINO SOARES BRAGA (REQUERIDO)

TATIANE LOPES BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006884-07.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 29/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005616-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

W. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 07/02/2019 às 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005616-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

W. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 07/02/2019 às 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006895-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCY GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDMAR SIVIRINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1006895-36.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 29/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006986-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

MARISNEI APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON MARQUES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006986-29.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 29/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 179591 Nr: 10395-98.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVB, GDBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Visando oportunizar as partes a auto composição, favorecendo a 

celeridade e a economia processual e atendendo aos novos preceitos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

10/04/2019 às 15h:30min.

Para tanto, intimem-se as partes para comparecimento.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para que compareçam na próxima 

Oficina de Pais e Filhos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 200516 Nr: 8709-37.2017.811.0037

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASSDP, MARILLET BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS PIZARRO 

TORRANO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar 

que os réus forneçam os exames de Painel de Leocodistrofia, Lacto e CK, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio das verbas públicas 

para o custeio dos referidos exames em estabelecimento particular. Em 

consequência JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. 

Acolho o pedido ministerial de fls.77. Para tanto, intime-se a parte autora a 

fim de que junte aos autos, ao menos, dois orçamentos dos exames 

postulados na rede privada, caso, eventualmente, não seja cumprida a 

ordem exarada neste feito pelos requeridos, para posterior bloqueio on 

line de verbas públicas.Sem condenação ao pagamento de 

custas.Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria.Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o decurso do prazo 

de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado.Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 29/10/2018.Lidiane de Almeida 

Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130990 Nr: 3562-35.2014.811.0037

 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: MAURI PETRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZENAIDE PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 Intimo os advogados das partes para que compareçam a Audiência de 

Conciliação no dia 06/11/2018 as 13:45 acompanhados de seus clientes, 

caso entendam nescessario a intimação pessoal, proceda o recolhimento 

das diligências necessários para intimação das partes.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 110371 Nr: 713-61.2012.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHACJ, SHCC, MC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 713-61.2012.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: PAULO HENRIQUE AMARO CARDOSO JUNIOR e 

SAMOEL HENRIQUE CAMPOS CARDOSO e MADALENA CAMPOS

PARTE RÉQUERIDA: Paulo Henrique Amaro Cardoso

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: PAULO HENRIQUE AMARO 

CARDOSO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido, para que querendo, impugnar a 

penhora do valor 186,48(...), em 15(quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: Ocorreu que o executado não cumpriu de forma 

satisfatória a obrigação que lhe cabe, visto que não paga com 

regularidade os alimentos em favor de seus filhos, deixando o sustento 

das crianças ao esforço exclusivo da genitora dos menores, visando uma 

composição amigável as partes, celebraram o acordo para o pagamento 

do debito alimentar, contudo, novamente o executado descumpriu o 

acordo. Com efeito, diante da dificuldade encontrada pela representante 

do exequente em receber diretamente do executado as prestações 

alimentares, a propositura da presente ação se faz necessária a fim de 

que seja realizado o direito que possui à prestação alimentar.

DECISÃO/DESPACHO:

 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, , digitei.

Primavera do Leste - MT, 29 de outubro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 167179 Nr: 3797-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCGF, CGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 
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(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK - 

OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - OAB:MT/13974, 

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:18680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o requerido não foi localizado para que o oficial de 

justiça pudesse dar efetivo cumprimento ao mandado de prisão expedido 

nos autos e ante os termos da certidão de fls. 42, impulsiono os autos, 

intimando-se a parte autora, para manifestação, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004210-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO SCHAFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PATRICIA CENTURION SCHAFER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marilei Schuster OAB - 592.517.430-53 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004210-56.2018.8.11.0037. Vistos, etc. HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos à transação celebrada entre as partes cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão. 

Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. Isento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, face a gratuidade da 

justiça. Publicada e registrada no sistema. Certificado o trânsito em 

julgado, expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias. Intimem-se. Serve a presente como 

Mandado, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 29/10/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004005-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PATRICIA CENTURION SCHAFER (REQUERENTE)

ELCIO SCHAFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA VENDRUSCOLO OAB - MT24876/O (ADVOGADO(A))

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004005-27.2018.8.11.0037. Vistos, etc. HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos à transação celebrada entre as partes cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão. 

Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. Isento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, face a gratuidade da 

justiça. Publicada e registrada no sistema. Certificado o trânsito em 

julgado, expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias. Intimem-se. Serve a presente como 

Mandado, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 29/10/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003228-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ROMANO RIVA (AUTOR(A))

ERLON JUNIOR RIVA (AUTOR(A))

EDSON RONALDO RIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR DOS SANTOS RIVA (RÉU)

WALDOMIRO RIVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CARLOTTO CORREA OAB - MT14144/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDENCIA DE ERLON QUE RETORNOU SEM EXITO NA 

INTIMAÇÃO CONFORME ID 15492446.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006025-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE DE OLIVEIRA MINUZZI (RÉU)

 

Intimo a parte requerente da decisão do ID 15063251, bem como da 

audiência designada conforme certidão abaixo transcrita: Processo: 

1006025-88.2018.8.11.0037; AUTOR(A): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

CRUZEIRO LTDA RÉU: KATIANE DE OLIVEIRA MINUZZI O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, às 

13h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 21 de setembro de 2018. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 Assinado eletronicamente por: 

ESIO MARTINS DE FREITAS - 21/09/2018 16:45:08 Num. 15490785 - Pág. 1 

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAKVXGYWXW 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE : RUA BENJAMIN CERUTTI, SEDE DO E 

INFORMAÇÕES 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217 Assinado 

eletronicamente por: ESIO MARTINS DE FREITAS - 21/09/2018 16:45:08 

Num. 15490785 - Pág. 2 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAKVXGYWXW

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158377 Nr: 8293-40.2015.811.0037

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para manifestar-se requerendo o que entendem 

oportuno. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177602 Nr: 9378-27.2016.811.0037

 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: JOSE APARECIDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNILSON CIRINO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 30 de janeiro de 2019, às 17h30min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 28 de outubro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66429 Nr: 6300-69.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BERTOLDI, ANGÉLICA DE LIMA 

MOREIRA BERTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: joicylene - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 Certifico que, nesta data, foi realizada pesquisa e inclusão via sistema 

RENAJUD de bens dos executados, conforme extrato anexo.

 Certifico ainda que foi realizada pesquisa de bens dos executados no 

sistema INFOJUD , sendo o extrato negativo para o primeiro

 executado, conforme extrato anexo e, positivo para a segunda 

executada, o qual foi arquivado em pasta própria.

Intimo a parte exequente para manifestar-se requerendo o que entender 

oportuno. Prazo: 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111782 Nr: 2223-12.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FELIPE NUNES DE SOUZA

 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: JOSÉ MARTINS - OAB:SP 

84.314

 Processo nº 2223-12.2012.811.0037 (Código nº 111782)

Ação Revisional

Requerente: Carlos Felipe Nunes de Souza

Requerido: Banco Finasa BMC S/A

Vistos em correição permanente.

O valor incontroverso das parcelas do contrato de financiamento, 

conforme depósito autorizado judicialmente (fls.70), pertence 

irrefutavelmente à instituição financeira, já que o débito subsiste.

Portanto, expeça-se alvará: 1) em favor da parte requerida, para 

levantamento das parcelas do financiamento; 2) em favor da parte autora, 

para levantamento da restituição da quantia paga a título de tarifas de 

serviços de terceiro e taxa de abertura de crédito (fls.225), mediante 

prévio cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174333 Nr: 7577-76.2016.811.0037

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HICARAY TABAJARA MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7577-76.2016.811.0037 (Código 174333)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Banco Rodobens S/A.

 Requerido: Hicaray Tabajara Marchetti

Vistos em correição permanente.

 Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso ao Sistema INFOJUD 

(fls.76).

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).

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147786 Nr: 3386-22.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE DOS SANTOS, NILTON DOS 

SANTOS, VILMA RODRIGUES DOS SANTOS, VAGNER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/ 13733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3386-22.2015.811.0037 (Código 147786)

Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: Primavera Diesel Ltda.

Executados: Jaqueline dos Santos e Outros

Vistos em correição permanente.

Ciente da petição comunicando a renúncia para reserva de honorários, a 

serem arbitrados no momento processual oportuno.

 Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome dos 

executados citados, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo 

Civil. Acaso inexitosa a diligência, autorizo a restrição via sistema 

RENAJUD.

Citem-se as executadas Jaqueline dos Santos e Vilma Rodrigues dos 

Santos por via postal.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164110 Nr: 2275-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S F BIAVATTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 07 de dezembro de 2018, às 17h30min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2096 Nr: 842-23.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CARRASCO LOMBARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA, 

FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 INTIMO as partes para manifestarem-se acerca do cumprimento do 

acordo, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123536 Nr: 6095-98.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO HERBERTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 INTIMO a parte embargante para manifestar-se acerca dos embargos de 

fls. 132/134, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 203771 Nr: 1185-52.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SOAVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:PR/ 14352, LUIZ CARLOS SOAVINSKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:

 Intimo o Advogado do embargado/exequente Euson Rosa da Silva para a 

audiência preliminar para a data de 31 de outubro de 2018, às 14h00min 

(CPC, art.677, §1º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5516 Nr: 148-88.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Verdério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERNANDES 

RABELO - OAB:9031-B-MT

 Intimo as partes que foi designado o dia 04/12/2018, às 15:00 horas para 

a 1ª praça, e dia 18/12/2018, as 15:00 horas para a 2ª praça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106392 Nr: 5442-67.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINE SZATKOWSKI 

POLATO - OAB:MT 14618, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 

13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para depositar a diligência do oficial de justiça para 

o cumprimento do mandado no bairro Residencial Florença em Sinop-MT, 

nos autos de carta precatória nº 2146-59.2018.811.0015 (318712)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157309 Nr: 7792-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, JOÃO BATISTA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP, TOTTI 

PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:MT 17942, ROSANE 

SANTOS DA SILVA - OAB:MT 17.087, VERONICA LAURA CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:MT 7.950

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado dos Impugnados para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos Aclaratórios, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160482 Nr: 609-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marildo Rosseto

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

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OABMT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 780 Nr: 218-71.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM-EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A, SCHMIDEL 

E ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, IREVALDO GUTIERREZ GIMENES - OAB:MT 5.013-A, 

JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - OAB:MT 3.490
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRED HENRIQUE SILVA 

GADONSKI - OAB:6927/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115047 Nr: 5562-76.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI DIAS DA SILVA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO, VILMAR 

MARTIGNAGO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Advogado da parte autora para comprovar a distribuição da carta 

precatória de fl. 39/40, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126674 Nr: 9217-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO DORNELES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão. Certifico ainda 

que nesta data o advogado da parte autora/exequente fica INTIMADO para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151183 Nr: 4916-61.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ FILIPPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ IVANIR FLORES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: DANIELA ZANONI CONEJO - 

OAB:MT/18924, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 TERMO DE AUDIÊNCIAAos dezenove dias do mês de setembro do ano de 

2018, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, na sala de audiências, no edifício do Fórum, onde se encontrava 

presente a Meritíssima Juíza de Direito PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA, 

comigo Estagiário, no final assinado, iniciada às 16h00min. foi declarada 

aberta a presente audiência nos autos da Ação nº 

4916-61.2015.8.11.0037 ( Código 151183).Compareceram a parte autora, 

Sr. Carlos José Filippin, acompanhada por sua Mandatária Legal Dra. 

Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello, bem como a parte requerida, Sra. 

Rosângela Aparecida Bueno Frick, acompanhada de seu mandatário legal 

Dr. Luis Carlos Conejo, bem como as testemunhas Sr. Gilvan Borges dos 

Santos e Sr. Amaury Alves Carvalho.Ausente a testemunha da parte 

autora Sr. Fred Tiegs devidamente intimado.As testemunhas foram 

cientificadas, previamente, sobre a utilização do registro audiovisual dos 

depoimentos colhidos em audiência, com a advertência acerca da 

vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais à 

pessoas estranhas ao processo. Foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas Sr. Gilvan Borges dos Santos e Sr. Amaury Alves Carvalho, 

consoante termos e CDs anexos.A seguir, a MMª. Juíza deliberou: 

“Designo audiência para a oitiva da testemunha Fred Tiegs para a data 31 

de outubro de 2018, as 13h00min. Os presentes saem intimado. Intime-se 

a testemunha ausente por via judicial. Cumpra-se.” Nada mais. Determinou 

a M.Ma. Juíza que às 16h58min encerrasse o presente termo que, lido e 

achado conforme, vai devidamente assinado. da requerido

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002449-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DOMINGOS OLIVEIRA CHIMELLO (EMBARGANTE)

RAUL ALENCAR CHIMELLO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002449-87.2018.8.11.0037. 

EMBARGANTE: RAUL ALENCAR CHIMELLO, JAIR DOMINGOS OLIVEIRA 

CHIMELLO EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT 

Vistos. Inicialmente, proceda-se a Secretaria a associação deste feito ao 

processo de nº 1005238-93.2017.8.11.0037. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO proposto por ROBERTO ZANONI, WESLLEY RAUL MELLO 

ZANONI e CLAUDIO ZANONI em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAÇÃO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE 

DO CERRADO, ambos qualificados nos autos. Desta forma, passa-se a 

analisar o efeito no qual os embargos devem ser recebidos, sendo certo 

que a regra é recebê-los sem efeito suspensivo. Neste sentido o disposto 

no artigo 919 do Código de Processo Civil: “Art. 919. Os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo.” §1° O juiz poderá, a requerimento 

do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando 

verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes.” Compulsando os autos, verifico que o embargante ofertou em 

garantia o penhor agrícola cedular em segundo grau, conforme registro nº 

11.478, na importância de 366.600kg de soja, podendo ser obtida na 

Fazenda Gleba Primavera, objeto da matrícula nº 3.703, bem como ofertou 

na Ação de Execução (1005238-93.2017.8.11.0037) um bem, tendo o 

exequente já concordado, de modo que se encontra garantido os 

presentes embargos. Certifique-se a tempestividade dos embargos. Se 

tempestivo, nos termos do artigo 914 do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos à execução, com efeito suspensivo a execução até 

seu julgamento. Em termos de prosseguimento, intime-se a parte 

embargada para, querendo, responder a presente ação em 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia, nos termos do artigo 920 do Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte embargante para manifestar-se no 

prazo legal. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 13/12/2018, às 13h20min, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004715-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 68 de 585



Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE REBELATO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004715-47.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BIAVATTI & CIA LTDA 

EXECUTADO: JAQUELINE REBELATO Vistos. Trata-se de ação de 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA ajuizada por BIAVATTI & CIA LTDA em 

face de JAQUELINE REBELATO, devidamente qualificados nos autos. No 

ID nº 14905064, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram 

ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado no ID nº 14905064, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

nos termos do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129438 Nr: 2254-61.2014.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLYBAS EGYDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - 

OAB:9.290/MT, Jarbas Leite Fernandes - OAB:2544-A/MT, WALDIR 

ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:MT 10767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES, PARA DEVOLVER 

OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163117 Nr: 1726-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁSSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, EDUARDO 

NERY FUGANTI, AGRO DIVEL COM. REPRES. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - 

OAB:SC 11.750, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.172-B, MARDEN E. F. TORTORELLI - OAB:4313, 

RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo da petição de fls. 482/483 , 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.: 42391 Nr: 4799-85.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE CRISTINA DELERA, INÊS NOGUEIRA DELERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GROLLA ESPOZETTI, VALDENIRES 

LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMADO FRANCO - 

OAB:15.218/0, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT, PEDRO 

ALVES DA COSTA - OAB:3581-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142315 Nr: 833-02.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCRDMLDMG-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166650 Nr: 3514-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROSSETO, CATIA HORNER DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KENEYUKI - OAB:198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços de fls. 64/65 é para ser expedida a 

citação, bem como comprovar o pagamento da diligência , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18048 Nr: 150-19.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA E CONFECÇÕES SONORA LTDA, 

LUIZ CARLOS SEBRENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005443-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - EPP (RÉU)
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ERALDO GONCALVES FORTES (RÉU)

ELIETE BERALDO DE PIERI (RÉU)

MARILENE PEGORARO (RÉU)

LORAN MARLON BERALDO DE PIERI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005443-25.2017.8.11.0037. 

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

ERALDO GONCALVES FORTES, ELIETE BERALDO DE PIERI, LORAN 

MARLON BERALDO DE PIERI, OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES 

LTDA - EPP, MARILENE PEGORARO Vistos. Da análise detida dos autos, 

verifico que consta uma cautelar em trâmite nesta Comarca com o código 

nº 174130, cuja decisão inicial da magistrada á época foi no sentido de 

deferimento da indisponibilidade dos bens pertencentes aos investigados 

OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, LORAN MARLON BERALDO 

DE PIERI e ELIETE BERALDO DE PIERI. Todavia, quando do ajuizamento da 

presente AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, esta magistrada não se atentou a liminar já deferida no 

processo cautelar, pois os dois processos tramitam em sistemas 

diferentes, um físico e o outro virtual, e indeferiu o pedido de 

indisponibilidade dos bens, ocasionando, assim, decisões conflitantes 

sobre o mesmo objeto. Dessa forma, chamo o feito à ordem e REVOGO, 

em parte, a decisão constante no ID 11352943 para DETERMINAR a 

indisponibilidade dos bens pertencentes aos investigados OPORTUNA 

SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ 05.042.708/0001-29), e das 

pessoas físicas LORAN MARLON BERALDO DE PIERI (CPF 

035.875.231-00) e ELIETE BERALDO DE PIERI (CPF 791.606.201-10), 

limitado ao valor da estimativa do dano consignada na inicial (R$ 

12.886.128,40 - doze milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e vinte 

e oito reais e quarenta centavos), mediante: a) expedição de ofícios aos 

Cartórios de Registro Imobiliário das Comarcas de Primavera do Leste/MT, 

Cuiabá/MT e Poxoréu/MT, para averbação da indisponibilidade patrimonial; 

b) expedição de oficio ao DETRAN-MT para inscrição da restrição judicial 

quanto a indisponibilidade dos veículos. Quanto aos demais investigados, 

mantenho a decisão de ID 11352943 pelos seus próprios fundamentos. 

Intimem-se os requeridos sobre o inteiro teor desta decisão, 

cientificando-os que devem se abster de praticar quaisquer atos que 

impliquem em alienação de seu patrimônio até ulterior deliberação judicial. 

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

Primavera do Leste/MT, 24 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005443-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - EPP (RÉU)

ERALDO GONCALVES FORTES (RÉU)

ELIETE BERALDO DE PIERI (RÉU)

MARILENE PEGORARO (RÉU)

LORAN MARLON BERALDO DE PIERI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005443-25.2017.8.11.0037. 

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

ERALDO GONCALVES FORTES, ELIETE BERALDO DE PIERI, LORAN 

MARLON BERALDO DE PIERI, OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES 

LTDA - EPP, MARILENE PEGORARO Vistos. Da análise detida dos autos, 

verifico que consta uma cautelar em trâmite nesta Comarca com o código 

nº 174130, cuja decisão inicial da magistrada á época foi no sentido de 

deferimento da indisponibilidade dos bens pertencentes aos investigados 

OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, LORAN MARLON BERALDO 

DE PIERI e ELIETE BERALDO DE PIERI. Todavia, quando do ajuizamento da 

presente AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, esta magistrada não se atentou a liminar já deferida no 

processo cautelar, pois os dois processos tramitam em sistemas 

diferentes, um físico e o outro virtual, e indeferiu o pedido de 

indisponibilidade dos bens, ocasionando, assim, decisões conflitantes 

sobre o mesmo objeto. Dessa forma, chamo o feito à ordem e REVOGO, 

em parte, a decisão constante no ID 11352943 para DETERMINAR a 

indisponibilidade dos bens pertencentes aos investigados OPORTUNA 

SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ 05.042.708/0001-29), e das 

pessoas físicas LORAN MARLON BERALDO DE PIERI (CPF 

035.875.231-00) e ELIETE BERALDO DE PIERI (CPF 791.606.201-10), 

limitado ao valor da estimativa do dano consignada na inicial (R$ 

12.886.128,40 - doze milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e vinte 

e oito reais e quarenta centavos), mediante: a) expedição de ofícios aos 

Cartórios de Registro Imobiliário das Comarcas de Primavera do Leste/MT, 

Cuiabá/MT e Poxoréu/MT, para averbação da indisponibilidade patrimonial; 

b) expedição de oficio ao DETRAN-MT para inscrição da restrição judicial 

quanto a indisponibilidade dos veículos. Quanto aos demais investigados, 

mantenho a decisão de ID 11352943 pelos seus próprios fundamentos. 

Intimem-se os requeridos sobre o inteiro teor desta decisão, 

cientificando-os que devem se abster de praticar quaisquer atos que 

impliquem em alienação de seu patrimônio até ulterior deliberação judicial. 

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

Primavera do Leste/MT, 24 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005443-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - EPP (RÉU)

ERALDO GONCALVES FORTES (RÉU)

ELIETE BERALDO DE PIERI (RÉU)

MARILENE PEGORARO (RÉU)

LORAN MARLON BERALDO DE PIERI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005443-25.2017.8.11.0037. 

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

ERALDO GONCALVES FORTES, ELIETE BERALDO DE PIERI, LORAN 

MARLON BERALDO DE PIERI, OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES 

LTDA - EPP, MARILENE PEGORARO Vistos. Da análise detida dos autos, 

verifico que consta uma cautelar em trâmite nesta Comarca com o código 

nº 174130, cuja decisão inicial da magistrada á época foi no sentido de 

deferimento da indisponibilidade dos bens pertencentes aos investigados 

OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, LORAN MARLON BERALDO 

DE PIERI e ELIETE BERALDO DE PIERI. Todavia, quando do ajuizamento da 

presente AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, esta magistrada não se atentou a liminar já deferida no 

processo cautelar, pois os dois processos tramitam em sistemas 

diferentes, um físico e o outro virtual, e indeferiu o pedido de 

indisponibilidade dos bens, ocasionando, assim, decisões conflitantes 

sobre o mesmo objeto. Dessa forma, chamo o feito à ordem e REVOGO, 

em parte, a decisão constante no ID 11352943 para DETERMINAR a 

indisponibilidade dos bens pertencentes aos investigados OPORTUNA 

SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ 05.042.708/0001-29), e das 

pessoas físicas LORAN MARLON BERALDO DE PIERI (CPF 
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035.875.231-00) e ELIETE BERALDO DE PIERI (CPF 791.606.201-10), 

limitado ao valor da estimativa do dano consignada na inicial (R$ 

12.886.128,40 - doze milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e vinte 

e oito reais e quarenta centavos), mediante: a) expedição de ofícios aos 

Cartórios de Registro Imobiliário das Comarcas de Primavera do Leste/MT, 

Cuiabá/MT e Poxoréu/MT, para averbação da indisponibilidade patrimonial; 

b) expedição de oficio ao DETRAN-MT para inscrição da restrição judicial 

quanto a indisponibilidade dos veículos. Quanto aos demais investigados, 

mantenho a decisão de ID 11352943 pelos seus próprios fundamentos. 

Intimem-se os requeridos sobre o inteiro teor desta decisão, 

cientificando-os que devem se abster de praticar quaisquer atos que 

impliquem em alienação de seu patrimônio até ulterior deliberação judicial. 

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

Primavera do Leste/MT, 24 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73431 Nr: 5753-92.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPÓRIO AGRÍCOLA LTDA, ALBERTO JOSÉ 

WERLANG, ADRIANO VOIGT, SANDRA DE OLIVEIRA FANTACHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO 

GONÇALVES, para devolução dos autos nº 5753-92.2010.811.0037, 

Protocolo 73431, 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.: 69895 Nr: 2203-89.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLIQUIDO COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA CARRETO, 

para devolução dos autos nº 2203-89.2010.811.0037, Protocolo 69895, no 

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

cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 44143 Nr: 6033-05.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 6033-05.2006.811.0037 Código: 44143 Número/Ano: 0/2006

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

- MT

EXECUTADO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA (CPF: 580.866.331-87)

VALOR DO DÉBITO: R$ 526,48 (quinhentos e vinte e seis reais e quarenta 

e oito centavos), em 17 de novembro de 2006

Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) 

a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 11 de dezembro de 2018, a partir das 13:00h, por 

preço não inferior ao valor da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 11 de dezembro de 2018, a partir das 14:00h, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: No átrio do Fórum, sito a Rua 

Benjamin Cerutti, nº. 252, Centro, Primavera do Leste/MT e através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO BEM: Um lote de terras localizado na quadra 93, lote 16, 

na Rua Joinville, nº. 59, Bairro Novo Horizonte, medindo 15x35, totalizando 

525,00m² (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados). Benfeitorias: 

Uma casa com três quartos, uma sala, cozinha, banheiro, uma edícula nos 

fundos com uma despensa e área de lazer, lote murado com grade na 

frente. Inscrição Imobiliária: 01.002.093.0016.000.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), em 05 

de abril de 2017.

(RE)AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 363.757,78 (trezentos e sessenta e 

três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), 

em setembro de 2018.

DEPOSITÁRIO(A): FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, Rua Joinville, nº. 59, 

Bairro Novo Horizonte, Primavera do Leste/MT.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Conforme descrição 

acima.

ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, inscrita na 

JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na 

FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, inscrito na 

JUCEMAT sob nº. 29, e Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO nº. 

67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado. Em caso de 

adjudicação ou remição, arbitro honorários em 2,5% (dois e meio por 

cento) sobre o valor da avaliação.

 LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou 

conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de correção 

monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 

próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 

fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor 

declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 

caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 

arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 

posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No 

caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 
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lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados COMERCIAL 

GAUCHA (CNPJ: 018.940.960.0001/41), na pessoa de seu representante 

legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou 

titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 

concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 

real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 

penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, 

Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por 

ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para 

os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, 

antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

 Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

LIDIANE MEMORIA CAMPOS

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107294 Nr: 6399-68.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10.102, 

RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT

 Processo nº 6399-68.2011.811.0037 (Código 107294)Vistos.Defiro o 

pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, 

através do sistema RENAJUD.Consigno, no entanto, que a restrição 

incluída deverá ser de transferência, visto que o bloqueio de circulação 

consiste em medida gravosa, que somente se justifica se evidenciado, no 

caso concreto, o envolvimento de legislação administrativa de trânsito, 

ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais questões relacionadas à 

segurança pública, situações estas excepcionais, as quais não verifico no 

presente caso.Neste sentido, cita-se jurisprudência: (...) Considere-se, 

ainda, que a restrição de transferência consiste meio hábil a garantir a 

execução, uma vez que obsta eventual tentativa de alienação do bem e 

confere publicidade à restrição, resguardando direitos de 

terceiros.Registre-se que o bloqueio de circulação poderá vir a ser 

deferido se verificada a alteração do contexto fático e restar comprovado 

que o bloqueio de transferência não se afigura suficiente para evitar a 

ocorrência de fraudes e garantir a satisfação da dívida.Proceda-se às 

diligências a fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome do 

requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema 

RENAJUD.Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118355 Nr: 707-20.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALANÇAS OESTE LTDA - ME, MARIA 

ROEGELIN, VOLMIR PICHEK BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Processo nº: 707-20.2013.811.0037 (Código 118355)

Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, encontrados às fls. 

67/84, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome dos executados junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106647 Nr: 5716-31.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 5716-31.2011.811.0037 Código: 106647 Número/Ano: 0/2011

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA 

(CNPJ: 00.295.265/0001-64)

VALOR DO DÉBITO: R$ 384.886,63 (trezentos e oitenta e quatro mil, 

oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), em 22 de 

fevereiro de 2018.

Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) 

a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 11 de dezembro de 2018, a partir das 13:00h, por 

preço não inferior ao valor da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 11 de dezembro de 2018, a partir das 14:00h, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: No átrio do Fórum, sito a Rua 

Benjamin Cerutti, nº. 252, Centro, Primavera do Leste/MT e através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO BEM: Lote de nº. 30 da quadra nº. 01, na Rua São Paulo 

nº. 1267, no Parque Industrial I, saída para Campo Verde, nesta cidade e 

comarca, com área total de 2.500,00m² (dois mil e quinhentos metros 

quadrados) com a frente para a Rua São Paulo nº. 1267, com 35,45 

metros; fundos com 35,45 metros; lateral direita 70,50 metros e lateral 

esquerda 70,50 metros, servido de água luz e rede de esgoto. Sem 

benfeitorias. Inscrição Imobiliária: 01.012.001.0030.000.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 649.764,51 (seiscentos e quarenta e nove mil, 

setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), em 10 

de novembro de 2017.

(RE)AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 671.077,54 (seiscentos e setenta e 

um mil, setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), em setembro 

de 2018.

DEPOSITÁRIO(A): MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS 

LTDA, na pessoa de seu Representante Legal, VALDESSON JOAQUIM 

DOS SANTOS, Rua São Paulo nº. 530, Distrito Industrial I, Primavera do 

Leste/MT.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Conforme descrição 

acima.

ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, inscrita na 

JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na 

FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, inscrito na 

JUCEMAT sob nº. 29, e Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO nº. 

67/2013.
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COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado. Em caso de 

adjudicação ou remição, arbitro honorários em 2,5% (dois e meio por 

cento) sobre o valor da avaliação.

 LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou 

conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de correção 

monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 

próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 

fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor 

declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 

caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 

arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 

posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No 

caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados MERCOMAQ 

IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, na pessoa de seu 

Representante Legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário 

de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 

superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 

de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 

fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei.

 Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

LIDIANE MEMORIA CAMPOS

Gestor(a) Judiciário(a)

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010759-65.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA APARECIDA FAGUNDES BRAGA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para 

manifestar acerca da certidão negativa id 14784936, no prazo de cinco 

dias. Primavera do Leste, 29 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006774-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI MASSAO FURUYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias apresentar 

impugnação à contestação lançada sob n. 16201072. Primavera do 

Leste-MT., 29/10/18. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005797-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JADISON NUNES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias apresentar 

impugnação à contestação lançada sob n. 15247904, bem como acerca 

do lançamento sob n. 15929666. Primavera do Leste-MT., 29/10/18. Neide 

Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VIEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de EXECUTADO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento da condenação, sob pena de multa de 10% nos termos do 

artigo 523, § 1º,do CPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005749-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MATIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005749-91.2017.8.11.0037. REQUERENTE: CICERO MATIAS FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, O processo está em ordem. Não precisa 

ser chamado à ordem. O que ocorreu é que o profissional do direito está 

apresentando o contrato de honorários nos autos tardiamente, e isso gera 

incidente que prejudica a marcha processual, causando retrabalho. 

Contudo, com a juntada, agora, do contrato de honorários, deve 

prevalecer este, pois objeto de pacto entre a parte e o douto advogado. 

Portanto, determino à Gestora Judiciária o CANCELAMENTO do alvará 

448674-9, expedido nestes Autos, requerendo a providência à conta 

única, se o caso. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Determino, após, sejam 

expedidos novos alvarás, de acordo com o contrato de honorários 

juntado, ou seja, 49% do valor ao advogado e 51% à parte reclamante, 

nas contas indicadas. Após a expedição dos novos alvarás e liberados, 

arquive-se. PRIMAVERA DO LESTE, 29 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011558-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE COSTA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011558-74.2016.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ ANDRE COSTA 

CORDEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição, Tendo em vista 

que a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, até a 

presente data, apesar intimada para tanto, considero deserto o recurso 

inominado, nos termos do artigo 42, §1º, da Lei 9.099/1995. Intime-se o 

advogado do recorrente acerca desta decisão. Em nada mais sendo 

requerido, certifique-se o trânsito em julgado. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 29 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RHAINE COSTA GARCEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE SALDANHA - CORRESPONDENTE BANCÁRIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001865-54.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RHAINE COSTA GARCEZ 

REQUERIDO: SOLANGE SALDANHA - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 

Vistos em correição, Defiro o pedido de ID 11897244. Expeça-se Carta 

Precatória à Comarca de Poxoréu-MT, para citação da parte requerida 

para que compareça à audiência de conciliação. Designe-se nova data 

para realização de audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que 

a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei 

possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma 

pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser consignado na Carta Precatória que 

não havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. 

Caso a contestação venha acompanhada de documentos e sejam 

arguidas preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco 

dias, saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a 

parte ré não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 29 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005483-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA UCHOA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LANNES DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005483-07.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSEFA UCHOA DE LIMA 

REQUERIDO: MANOEL LANNES DA ROCHA Vistos em correição, Defiro o 

pedido de ID 11385130. Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Várzea 

Grande-MT, para citação da parte requerida para que compareça à 

audiência de conciliação. Designe-se nova data para realização de 

audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado na Carta Precatória que não 

havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 29 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002850-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEICIELI PINHEIRO DA COSTA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSABETH FIGUEIREDO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002850-86.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: GEICIELI PINHEIRO DA COSTA - 

ME EXECUTADO: NEUSABETH FIGUEIREDO LOPES Vistos em correição. 

Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 29 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002851-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEICIELI PINHEIRO DA COSTA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNIRA DE CASSIA ORTULANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002851-71.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: GEICIELI PINHEIRO DA COSTA - 

ME EXECUTADO: MUNIRA DE CASSIA ORTULANI Vistos em correição. 

Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 29 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004713-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DOS SANTOS ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004713-77.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - 

ME EXECUTADO: ANA ROSA DOS SANTOS ARAUJO Vistos em correição. 

Cite-se o executado para pagar o valor atualizado R$: 436,34, exequendo 

em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), 

sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação. Pelo princípio do aproveitamento dos 

atos processuais determino o pagamento somente do valor R$: 436,34 

tendo em vista que as parcelas R$ 165,70 e R$ 53,10 de vencimento 11 de 

Maio de 2015 e 09 de Junho de 2015 respectivamente, encontram-se 

prescritas para ação de execução. Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes 

do art. 212, § 2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se 

requerido. Serve a presente decisão como carta/mandado de citação, 

conforme dados constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004724-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGDA RODRIGUES SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004724-09.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: AGDA RODRIGUES SOUZA 

Vistos em correição. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo 

em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), 

sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes 

do art. 212, § 2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se 

requerido. Serve a presente decisão como carta/mandado de citação, 

conforme dados constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004733-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SANTOS ROSSETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004733-68.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: ANA PAULA SANTOS 

ROSSETTO Vistos em correição. Cite-se o executado para pagar o valor 

exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do 

CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes 

do art. 212, § 2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se 

requerido. Serve a presente decisão como carta/mandado de citação, 

conforme dados constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011862-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MOTTA FUZETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN DEPONTI (EXECUTADO)

 

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 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 8011862-73.2016.8.11.0037 

Valor da causa: $2,036.99 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: TATIANA MOTTA 

FUZETI Endereço: Avenida PORTO ALEGRE, 405, APTO 102, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EDIVAN DEPONTI - CPF: 110.572.309-79 Endereço: Avenida PORTO 

ALEGRE, 37, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, acima qualificada(o,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido de conformidade com a decisão, 

para ciência da penhora on line realizada nos autos digitais em epígrafe, 

bem como ciência de que poderá oferecer embargos, caso o queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 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, NOEMIA KLEIN FERNANDES, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 29 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004734-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DOS SANTOS ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004734-53.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: ANA ROSA DOS SANTOS 

ARAUJO Vistos em correição. Cite-se o executado para pagar o valor 

atualizado R$: 168,64, exequendo em 03 (três) dias, contado da citação 

(artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a 

penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. Pelo 

princípio do aproveitamento dos atos processuais determino o pagamento 

somente do valor R$: 168,64 tendo em vista que as parcelas R$ 71,70 e 

R$ 71,70 de vencimento 10 de Maio de 2015 e 10 de Junho de 2015 

respectivamente encontram-se prescritas para ação de execução. Sendo 

penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-98.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ENIR SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ MALUFI MARTIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA VARGAS REIS OAB - MT0009804A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010233-98.2015.8.11.0037. REQUERENTE: MOISES ENIR SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ANA BEATRIZ MALUFI MARTIN Vistos em 

correição, Defiro o pedido de ID 12102695. Intime-se a parte executada 

para pagar, em 15 dias, o montante de R$350,25 (trezentos e cinquenta 

reais e vinte e cinco centavos) referente à última parcela do acordo 

celebrado, já acrescida de multa pelo descumprimento conforme foi 

acordado. Decorrido o prazo sem o pagamento, concluso para deliberação 

acerca do bloqueio. Cumpra-se servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício. Primavera do 

Leste/MT, 29 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011391-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011391-57.2016.8.11.0037. REQUERENTE: LEONIDAS DE AMORIM 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição, Tendo em 

vista que a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, 

até a presente data, apesar intimada para tanto, considero deserto o 

recurso inominado, nos termos do artigo 42, §1º, da Lei 9.099/1995. 

Intime-se o advogado do recorrente acerca desta decisão. Em nada mais 

sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 29 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005749-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MATIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico, impulsionando o feito, para 

INTIMAR o advogado da parte reclamante para fornecer os seus dados 

bancários para expedição do alvará, conforme determinado no despacho 

proferido no ID 16227343 Primavera do Leste-MT., 29/10/2018 Divanei 

Pereira da Silva Miranda Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006209-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENORA PEREIRA DE ARUJO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006209-44.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VALDENORA PEREIRA DE 

ARUJO LOPES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição, Tendo em vista o não 

cumprimento da decisão de Id 15463971 e que o(s) réu(s) também não 

indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste 

processo, entendo necessário o bloqueio e sequestro de verbas públicas. 

A parte autora requereu o bloqueio e sequestro de verba pública 
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necessária para consulta com neurocirurgião (Id. 16181657) bem como 

juntou os orçamentos (Id. 16181663). Diante do exposto, defiro o 

sequestro do numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), para que a requerente Valdenora Pereira 

Araújo Lopes realize a consulta com neurocirurgião. Após efetivação da 

ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. 

Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta 

judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor 

pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do menor fornecedor, conforme 

indicado pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a 

agendar a realização da consulta, bem como para que apresente a(s) 

nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a realização da 

referida consulta. Com a juntada da nota fiscal relativa à última 

contratação direta, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 

5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo 

prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros 

pedidos, concluso o processo para sentença. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 29 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010143-61.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MUSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT0008862A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010143-61.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA HELENA MUSSI 

EXECUTADO: REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA - EPP Vistos em 

correição. Indefiro o pedido de Id. 10455855, posto que é ônus processual 

da parte requerente a realização de diligências com o objetivo de localizar 

o endereço da parte requerida. Por sua vez, detecto que o processo 

tramita há mais de cinco anos, quatro dos quais só na fase de execução 

de sentença. A parte reclamante apresenta, reiteradamente, novos 

supostos endereços da requerida, pedidos de BACENJUD, INFOJUD, 

RENAJUD que já foram apreciados e deferidos, no entanto as diligências 

restaram todas frustradas. Assim, segundo o § 4º do art. 53 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.” A “ratio legis” do referido dispositivo legal é devido 

ao fato de que no Juizado Especial a parte não arca com custas e 

despesas processuais, nada impedindo que esta reproponha a execução. 

Assim, nos termos do Art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, determino, o 

ARQUIVAMENTO e a baixa dos autos, com as cautelas de praxe. Serve a 

sentença como certidão de dívida, acompanhada de planilha de débito, 

para possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento da 

existência de bens penhoráveis ou endereço da executada, ou se de seu 

interesse, proceder a negativação do devedor junto ao Cartório de 

Protesto, Provimento nº 007/2007, no Serviço de Proteção ao Crédito - 

SPC e SERASA, sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 61 do 

FONAJE). Publicada e registrada no Sistema. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 29 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006974-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU FROELICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006974-15.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROMEU FROELICH 

REQUERIDO: SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT 

Vistos em correição. Trata-se ação declaratória c/c pedido de Tutela de 

Urgência, ajuizada por Romeu Froelich em face do Estado de Mato Grosso, 

onde pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante 

depósito do valor discutido. Afirma a parte autora que foi autuada pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), através do auto de 

infração nº 6286 de 24/08/2015 com a seguinte infração: “Por instalar e 

fazer funcionar sistema de irrigação por aspersão móvel do tipo pivô 

central sem LP/LI/LO na propriedade denominada Fazenda Santa Clara”. E 

que por conta desta infração foi aplicada multa de R$200.000,00 

(duzentos mil reais). Aduz que apresentou defesa administrativa, que em 

seu julgamento homologou parcialmente o auto de infração nº 6286 e 

reduziu a multa para R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Não satisfeito com 

o resultado, o autor narra que recorreu da primeira decisão, enfatizando 

as mesmas alegações trazidas em primeiro grau, quais sejam a nulidade 

da decisão de primeira instância por falta de fundamentação; valor da 

multa incorreto, vez que acima do mínimo legal, mesmo sem a presença de 

agravantes; que o artigo 66 do Decreto n. 6.514/2008 não é aplicável ao 

caso, pois, é dirigido apenas para atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras. No dia 24/08/2018, o Consema, ao julgar o Processo n. 

439133/2015, julgou parcialmente procedente o recurso reduzindo a multa 

para R$500,00 (quinhentos reais). A petição inicial veio acompanhada dos 

documentos mencionados. É o relatório. DECIDO. Analisando o caso 

vertente, colhe-se da inicial que a pretensão da parte à concessão da 

tutela de urgência está vinculada ao depósito prévio, do valor integral e em 

dinheiro, da quantia em discussão nestes autos, o que efetivamente foi 

realizado. Diante disso, cabe salientar que de acordo com o art. 151, II, do 

Código Tributário Nacional, a suspensão do crédito tributário, dentre outros 

requisitos, se dá pelo depósito de seu montante integral. Uma vez 

efetuado o depósito, a própria Lei garante ao contribuinte a suspensão da 

exigibilidade do tributo. Diante desses fundamentos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA almejada pela parte para SUSPENDER a exigibilidade do crédito 

tributário referente à cobrança do auto de infração n. 6286, de 

24/08/2015. Deixa-se de designar audiência de conciliação, visto que 

invariavelmente a Fazenda Pública não demonstra interesse em conciliar, o 

que faço nos termos do seguinte enunciado: Enunciado 1. A critério do 

juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Cuiabá/MT). CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O do prazo de 30 (trinta) dias para defesa e de que não 

dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

(artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não sendo 

contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 29 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004727-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA KIMBERLI DE ARAUJO MEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004727-61.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: AMANDA KIMBERLI DE ARAUJO 

MEIRA Vistos em correição. Dispensado o relatório (art. 38, caput, da lei nº 

9.099/95). Cuidam os autos de ação de execução de título extrajudicial 

ajuizada pela parte acima identificada. Pois bem. O exequente pleiteia o 

recebimento do seu crédito no valor atualizado de R$ 159,59 (cento e 

cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), representado pela 

nota promissória constante no Id. 14092269. O prazo prescricional da 

ação cambiária de execução, consubstanciada em nota promissória, é de 

03 (três) anos em observância ao artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, 

incorporada ao ordenamento jurídico pelo Decreto Legislativo n.º 

57.663/1955. O início do prazo prescricional da execução ocorre a partir 

do vencimento ordinário do título. Assim, considerando que o vencimento 

do título ocorreu em data de 11/06/2013 e a ação executiva foi ajuizada 

somente em 10/07/2018, não há como afastar o decreto de prescrição 

ISTO POSTO, julgo LIMINARMENTE improcedente o pedido inserto na 

exordial, para declarar a prescrição do direito do exequente, na forma do 

Art. 332, § 1.º, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as baixas devidas e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 29 de Outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204056 Nr: 1327-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON 

DA SILVA AGUILERA, CRISTINA DA SILVA GAMA, ALINE MOURA BONFIM 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825, Marianna Barros Saber - OAB:OAB-MT 19.452, Nanda Luz 

Soares Quadros - OAB:OAB-MT 19.494, Nayara Dias Cardoso 

Portocarrero - OAB:OAB-MT 17.846, Rodolfo Fernando Borges - 

OAB:OAB-MT 13.506

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTINA DA SILVA GAMA, Cpf: 

02566385190, Rg: 19699786, Filiação: Maria Cristina da Silva Gama e Jose 

Francisco Gama, data de nascimento: 21/07/1981, brasileiro(a), 

convivente. 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: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denúncia a Vossa Excelência Junior Pereira dos Santos, e outros, como 

incurso nas penas do art. 155, § 1º e § 4º incisos I e IV, c/c art. 29,, 

ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8069/90, requerendo seja 

recebida e instaurada a compretente Ação Pena, citandoos denunciados, 

para se verem processados, sob pena de revelia e suspensão do 

processo e prezo prescricional.

Despacho: Ante o exposto, nos termos do art. 1.481 da CNGC, defiro o 

pedido de fls. 254/255, a fim de depositar o automóvel Hyundai, HB20, ano 

2012/2013, placas OBM-1699, ao Centro de Reconciliação Casa de Boaz, 

consignando que tal bem seja empregado tão somente para auxiliar em 

projetos sociais realizados nesta comarca, até o trânsito em julgado da 

sentença na ação penal supra citada.Requisite-se ao CIRETRAN, a 

expedição de certificado provisório de registro e licenciamento, em favor 

da entidade Centro de Reconciliação Casa de Boaz, consignando que o 

mesmo deverá ser isento de multas, encargos e tributos anteriores.Sem 

prejuízo, Não verificadas as hipóteses do art. 395 e 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 14/11/2018 às 16:00 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Por fim, diante do teor do extrato acostado à fl. 283 (ainda não 

numerada), cite-se a acusada Cristina da Silva Gama por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).Não apresentada a 

resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intime-se e se cumpra.Primavera do Leste, 17 de outubro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 29 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201435 Nr: 9127-72.2017.811.0037

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLABSON CORDEIRO ROCHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do reeducando para manifestar sobre o cálculo de f. 62 

no prazo de 10 dias.

Primavera do Leste, 29 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187670 Nr: 2818-35.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXEY KUZNETSOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA NICOLINO 

- OAB:OAB/MT 12.900

 DELIBERAÇÕES

Vistos.

Defiro o pedido ministerial, oficie-se o SAMU para que encaminhe as 

informações supra no prazo de 10 dias.

Homologo a desistência supra.

Diante da insistência supra, designo o dia 07/02/2019, às 16:00 horas para 

oitiva da testemunha Wislem.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária (Nicoli Damini), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006157-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO FLAURINDO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NELSON DE CARVALHO LOPES OAB - MT5655/O-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 78 de 585



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI B. DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE SOUZA GONZATTO OAB - SP387429 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAYARA FERREIRA MENDES (TESTEMUNHA)

 

Autos n. 1006157-39.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 04 de Abril de 2019, às 13h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001276-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA GIACOMELLI & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

1001276-87.2016.8.11.0040 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 NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004833-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

 

1004833-48.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo legal. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO(A))

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO(A))

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO(A))

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO(A))

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO(A))

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO(A))

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO(A))

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO(A))

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989 (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO(A))

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO OAB - MG118117 
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(ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO(A))

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE OAB - MG102879 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 

(ADVOGADO(A))

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES OAB - MG142794 

(ADVOGADO(A))

SORAYA CALIGUER FARIA OAB - MG142782 (ADVOGADO(A))

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI OAB - SP345150 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO(A))

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA OAB - RS46202 (ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES OAB - SP104106 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE OAB - SP252568 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES OAB - SP284884 (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 

(ADVOGADO(A))

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO(A))

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO(A))

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1003476.67.2016.8.11.0040 Remuneração Administrador Judicial 

Vistos etc. Pela petição inserida sob o Id. 15525991, o Administrador 

Judicial, pelas razões pormenorizadamente discriminadas, requer a 

majoração de seus honorários, anexando à ao requerimento apresentado 

decisões paradigmas, conforme consta do Id. 15526009 e ss. Em atenção 

ao princípio do contraditório, foram as Recuperandas intimadas a se 

manifestarem, quanto então, juntamente com o Administrador Judicial, 

informaram nos autos um acordo sobre os honorários, conforme é 

possível verificar da petição de Id. 15753131. Convidado a manifestar-se, 

o Ministério Público Estadual, por seu representante legal, opinou 

contrariamente a homologação do acordo, conforme parecer de Id. 

15820722. É o relato do necessário. Decido. A despeito do parecer 

contrário emitido pelo Ministério Público Estadual, este Juízo não vislumbra 

qualquer óbice legal ao acordo noticiado nestes autos, mesmo porque, é 

inegável que a remuneração inicialmente fixada ao Administrador Judicial 

neste processo recuperacional encontrava-se muito aquém da 

remuneração fixada em processos com passivo equivalente, conforme 

bem demonstrado pelo requerente em seu pedido de majoração de 

honorários. Neste diapasão, considerando que o valor acordado 

mostra-se razoável e proporcional, além de suficiente a remunerar o 

trabalho do administrador, bem como viabilizar sua estrutura administrativa 

para fiel desempenho de sua função, HOMOLOGO o acordo firmado entre 

o Administrador Judicial e as Recuperandas (Id. 15753131) para que surta 

os regulares efeitos de legalidade. Por oportuno, observo que os 

pagamentos deverão obedecer de forma estrita os termos do acordo 

noticiado nos autos, cabendo ao Sr. Administrador Judicial e/ou às 

Recuperandas juntar mensalmente o comprovante de pagamento de cada 

uma das parcelas acordadas, com o objetivo de manter a transparência e 

lisura do processo recuperacional. Intimem-se. Ciência ao MPE. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005946-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

NAOR GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MORO PEREIRA (INVENTARIADO)

 

Em cumprimento a solicitação em tela temos a informar que o pedido de 

parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do 

TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS E 

TAXAS, ao lançar o numero do processo, automaticamente, o sistema 

alertará a seguinte mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto 

cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia".Nesse momento o 

advogado ou a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o devido 

pagamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006157-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO FLAURINDO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NELSON DE CARVALHO LOPES OAB - MT5655/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI B. DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE SOUZA GONZATTO OAB - SP387429 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAYARA FERREIRA MENDES (TESTEMUNHA)
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1006157-39.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé que, tendo em vista a 

entrada em vigor do NCPC no último dia 18/03/2016 e ainda, tendo em vista 

que no presente feito não foram expedidas as intimações das 

testemunhas arroladas, IMPULSIONO os presentes autos a fim de intimar 

as partes acerca do cumprimento do disposto no artigo 455, caput, 

devendo as mesmas providenciar a intimação de suas suas testemunhas, 

comprovando-se nos autos posteriormente. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001481-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DIAS MEDRADO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

1001481-82.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada/Requerida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003553-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

william behling pereira da luz OAB - SP207648 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEO AUGUSTO TRECENTI - ME (EXECUTADO)

ALFEO AUGUSTO TRECENTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

 

1003553-76.2016.8.11.0040 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 NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141173 Nr: 11182-55.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES FREIRE - 

OAB:240.295, ESIO OLIVEIRA DE SOUSA FILHO - OAB:15.687-A/MT, 

GUILHERME CALVO CAVALCANTE - OAB:45291, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14.469-A, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO - 

OAB:15348, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:42.277, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684, RAFAEL DE PAULA SIRIGATTI - 

OAB:42.271/PR, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER - OAB:15.732-A

 Autos n. 11182-55.2015.811.0040 – Código Apolo: 141173.

 Vistos etc.

 Em atenção ao princípio do contraditório, INTIME-SE o autor para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do petitório de fls. 128/131 e 

documentos que o acompanham.

 Oportunamente, CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 25 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26032 Nr: 593-53.2005.811.0040

 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: AAML, AJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM&CL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 61/2005 – Código Apolo: 26032.

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento do síndico formulado às fls. 139/140. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 25 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54909 Nr: 5261-28.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISIAN APARECIDA GUIMARÃES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO - 

BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436, DENISE 

GOMES SANTANA - OAB:OAB/RJ 86313

 Autos n. 5261-28.2009.811.0040 – Código Apolo: 54909.

 Vistos etc.

 Considerando a informação da exequente no sentido de que procedeu a 

habilitação do crédito executado no presente feito junto ao Juízo 

Recuperacional (fl. 427/428), ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as 

baixas e anotações de praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 25 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1370 Nr: 302-68.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCOLI AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIR ANTONIO SACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1998/89 Código: 1370

 Vistos etc.

EXTRAIA-SE a certidão para fins de protesto, conforme requerido, 

entregando-a a exequente, mediante traslado, com a respectiva intimação 

da executada de tal providência.

Quanto ao pedido de suspensão da CNH e cartões de crédito do 

executado, entendo que não merece acolhida, pois tal medida não tem o 

condão de promover a satisfação do débito.

Em tese, para ser admitido, o pedido do exequente deve estar vinculado a 

uma ordem lógica de causa e efeito com a própria satisfação do crédito ou 

com a indução do devedor ao adimplemento, tal como ocorre com a multa 

coercitiva.
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Cumpre-se mencionar ainda, que o artigo 139, IV, do CPC, é expresso ao 

autorizar a adoção pelo juiz de todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, entretanto, a suspensão da CNH e cartões 

do executado não consubstancia medida necessária para assegurar tal 

intento.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido.

Às providências.

Sorriso/MT, 24 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54879 Nr: 5173-87.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 Autos n. 5173-87.2009.811.0040 – Código Apolo: 54879.

 Vistos etc.

 Na toada da petição de fl. 102, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e intimação, penhorando-se apenas os móveis, os pertences e 

as utilidades domésticas de elevado valor ou os que ultrapassem as 

necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos 

termos do art. 833, inc. II, do CPC.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 174524 Nr: 5896-28.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS LUIS COSTA BEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CASAGRANDE E SILVA - 

OAB:8.535-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Autos n. 5896-28.2017.811.0040 – Código: 174524.

 Vistos etc.

 Ante o pedido formulado conjuntamente pelas partes (fl. 352), 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

Fevereiro de 2018, às 14h30min.

 INTIMEM-SE todos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006133-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. O. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MMª JUÍZA DE DIREITO 

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE PROCESSO n. 

1006133-45.2017.8.11.0040 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Guarda]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e Leila Luana Inacio Medeiros e 

C. I. de O. POLO PASSIVO: Nome: Robson Ramos de Oliveira, nascido em 

19/06/1988 FINALIDADE: citação do polo passivo Robson Ramos de 

Oliveira, 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, contados do término do prazo deste 

edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como 

proceder a sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu os alimentos 

provisórios a serem pagos, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, atualmente correspondente a R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um 

reais e dez centavos), que serão devidos a partir da citação e prosseguir 

até decisão final da causa. RESUMO DA INICIAL: A Requerente é mãe do 

menor acima mencionado e que o infante encontra-se sob a guarda de 

fato da genitora. A genitora do infante declarou que: “que a declarante é 

mãe do menor C. I. de O.; que o menor reside com a declarante; que o pai 

do menor, Sr. Robson Ramos de Oliveira mora na Guiana Francesa; que 

desde o mês de dezembro de 2016 o pai do menor não mora mais com 

eles; que o último contato da declarante com o pai do menor foi no mês 

passado; que a declarante mantinha contato com o Sr. Robson através do 

telefone do irmão dele, Sr. Fernando Chaves; que a declarante perdeu o 

número do irmão de Robson; que a declarante tem contato com a irmã de 

Robson, Sra. Ana Paula, cujo número 66 9 9971 3074; que a Sra. Ana 

Paula mora na cidade de Novo Mato Grosso-MT, em uma fazenda; que a 

declarante tem contato com a tia de Robson, Sra. Andreia, que mora em 

Água Limpa-MT, cujo telefone é 66 9 9697 9300; que os avós paternos 

moram no Estado do Maranhã; que a declarante possui um endereço dos 

avós paternos, mas não tem certeza se moram lá, sendo este: 

Araguana-MA, no Assentamento Bela Vista; que a declarante solicita que 

o Ministério Público tome as providências cabíveis”. O pai do menor reside 

em outro país, Guiana Francesa, tendo a mãe da criança perdido o contato 

com o mesmo. Portanto, é necessária a obtenção de tutela jurisdicional 

para regularizar a guarda do citado menor, que vem sendo exercida de 

fato pela genitora. Além disso, é necessária a prestação da tutela 

jurisdicional no que tange à fixação de alimentos em favor do infante.(...) 

Portanto, resta indubitavelmente configurado o dever de a parte requerida 

prestar alimentos em favor de seu filho.(...) Desse modo, requer sejam os 

alimentos fixados no montante de 30% do salário mínimo, sem prejuízo de 

majoração se no curso do processo ficar comprovado maior possibilidade 

do Requerido ou maior necessidade da Requerente. DESPACHO/ 

DECISÃO:Vistos etc.A princípio, DETERMINO à Secretaria da Vara que 

proceda a busca de endereço do demandado junto aos órgãos 

conveniados, conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.Restando exitosa, 

DETERMINO seja providenciada a redesignação da audiência de 

conciliação, expedindo-se o necessário à citação e intimação do 

requerido.Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no 

art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, CITE-SE o requerido por 

edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências de 

praxe.Transcorrido in albis sem manifestação, em consonância com o 

disposto no art. 72, inciso II, do NCPC, NOMEIO como Curador Especial a 

Defensoria Pública Estadual, para defender os interesses do 

demandado.CIENTIFIQUE-A da nomeação, INTIMANDO-A ainda para 

manifestação no prazo legal.Em seguida, ABRA-SE VISTA a parte autora 

para requerer o que entender de direito.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 07 de Maio 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 CRISTINA RODRIGUES FERRAZ, 

digitei. SORRISO, 29 de outubro de 2018. Mirela C. P. L. Gianetti 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 
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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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002309-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO ALMIDES PELETTI (EXECUTADO)

ARLINDO FIOREZE (EXECUTADO)

ANTENOR DJALMA PELETTI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR A FIM QUE RECOLHA A DILIGÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DA CERTIDÃO 

LANÇADA AOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006121-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006121-94.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: CEZARIO SAPIAGINSKY EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos etc. Inicialmente, insta que a petição inicial sub examine 

deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente 

no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso 

LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência 

da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que 

comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do 

pedido de concessão do benefício. Isso porque o autor não juntou 

declaração de hipossuficiência, ou qualquer outro documento que ateste 

sua condição econômica precária. Assim, cabe ao magistrado no uso dos 

elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve 

ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, 

bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006232-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MENDES DE ARAGAO (AUTOR(A))

RICARDO ARAGAO BETT (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006232-78.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUCIANE MENDES DE ARAGAO, RAIANE ARAGAO BETT, RICARDO 

ARAGAO BETT RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL 

Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, 

forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição 

inicial sub examine. De início, DETERMINO a retificação da autuação dos 

autos a fim de incluir todos os integrantes do polo ativo conforme indicado 

na petição sob id nº 16110662. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. 

DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a 

solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação, ficando desde já determinado o 

cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a 

ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006237-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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EVANEIDE MESQUITA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOROTEU DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006237-03.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: EVANEIDE MESQUITA DOS SANTOS REQUERIDO: 

DOROTEU DOS SANTOS Vistos, etc. Recebo a petição inicial e, por 

corolário, defiro o benefício da gratuidade de justiça. NOMEIO inventariante 

EVANEIDE MESQUITA DOS SANTOS, que deverá prestar compromisso, no 

prazo de 05 (cinco) dias, de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 

617, parágrafo único do CPC). Prestado o compromisso, apresente a 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações, das 

quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620 do CPC). Vindo as 

primeiras declarações, CITEM-SE os interessados por Oficial de Justiça, 

inclusive as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Nacional (art. 626 do 

CPC) e o Ministério Público para defesa dos interesses do menor. Por 

edital, com prazo de 40 (quarenta) dias, todos os demais. Concluídas as 

citações, as partes terão vista dos autos, em cartório e pelo prazo comum 

de 15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as primeiras declarações 

(art. 627 do CPC). INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004906-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMAR ALVES COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004906-83.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IRISMAR ALVES COSTA RÉU: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. 

Ressai dos autos pedido de revisão da decisão que indeferiu a tutela de 

urgência, reiterando o deferimento da medida antecipatória (id nº 

16115295). Insta salientar que a revisão da decisão proferida deve-se dar 

através de recurso pertinente, não havendo previsão legal no código 

processual para tal pleito dirigido ao juízo a quo. Sopesando esse 

entendimento, cito os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA 

SEGUIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Proferida decisão com a qual a parte não 

concorde, esta deve manejar o recurso cabível dentro do prazo 

estabelecido pelo Código de Processo Civil, não o fazendo, ocorre a 

preclusão da matéria discutida, sendo defeso à parte rediscutir no curso 

do processo, a questão já decidida, consoante dispõe o art. 473 do 

CPC/1973. 2. O pedido de reconsideração não constitui o instrumento 

adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, não sendo 

suficiente para sobrestar ou reabrir o prazo assinalado para ingressar na 

via judicial adequada. 3. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão n.944108, 

20160020027706AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2ª TURMA CÍVEL, 

Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 02/06/2016. Pág.: 

262/273) – grifei. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Gratuidade da justiça 

indeferida por decisão irrecorrida. Deserção do apelo da embargante. 

Pedido de reconsideração em face de decisão colegiada. Não apreciação. 

Alegação de contradições, omissões e obscuridade. Vícios não 

constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto 

aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, 

omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora 

não demonstrada. Embargos rejeitados. (TJSP - Embargos de Declaração 

1001975-79.2013.8.26.0068; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 

36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 27/06/2018; Data de Registro: 27/06/2018) – grifei. Destarte, 

em respeito ao devido processo legal, bem como à segurança jurídica das 

decisões judiciais, e por não haver qualquer previsão legal para pedido de 

revisão de decisão anterior, INDEFIRO o pleito requerido. Certifique-se o 

decurso do prazo para a parte requerida apresentar contestação. No 

caso de certificado o decurso do prazo in albis, decreto desde já a sua 

revelia, devendo a Secretaria Judicial, intimar a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifique as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Caso 

manifeste interesse na produção de prova testemunhal, por economia dos 

atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal das 

testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para audiência a 

ser eventualmente designada, ou se já apresentado, informar sobre o uso 

das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001873-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA SILVANA SOUZA SCARPARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001873-85.2018.8.11.0040. Requerente: 

Herica Silvana Souza Scarpari Requerido: Alex Sandro Farias Vistos, etc. 

Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC, para manifestar 

quanto ao acordo realizado entre as partes. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Após, conclusos para sentença. Sorriso/MT, 29 de outubro de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003151-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HEANLU INDUSTRIA DE CONFECCOES LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA DE OLIVEIRA OAB - SP341104 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIJANE FONTES DA SILVA 95424121187 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003151-24.2018.8.11.0040. Exequente: 

Heanlu Industria de Confecções Limitada Executado: Marijane Fontes da 

Silva Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus 

acréscimos. 2. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens 

e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter 

todos os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. Lembrando que, recaindo a 

penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado 

acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à 

constatação a fim de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), 

bem como intimar o cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de 

justiça, não encontrando a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, 

nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar as mesmas 

duas vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado (artigo 

830, § 1° do CPC/2015). 5. Na forma do artigo 840, inciso II, § 1° do 

CPC/2015, efetuada a penhora de bem móvel, fica o exequente nomeado 

como depositário dos mesmos, devendo conservá-los e manter a guarda 

dos mesmos. 6. Indicado para penhora bem imóvel lavre-se o competente 

termo nos autos, cabendo à parte exequente providenciar, para 

presunção absoluta de conhecimento de terceiros, o respectivo registro 

no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do 
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ato e independentemente de mandado judicial, na forma do artigo 844 do 

CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida aos 

devedores contida no artigo 916 CPC/2015. 8. FIXO os honorários 

advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 827 do 

CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três 

dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (§ 1° artigo 

827 do CPC/2015). 9. Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 

(cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de 

quitação e extinção da execução. 10. Caso não haja pagamento INTIME-SE 

a parte autora para que indique bens passíveis de penhora em nome dos 

devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da 

CNGC. 11. Sendo negativa a citação INTIME-SE a parte autora para que 

promova a citação, sob pena de extinção anômala do processo. 12. Por 

fim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada ao 

cadastro de inadimplentes, considerando que esta condicionada a inércia 

da parte executada quanto ao pagamento da dívida e, caso não sejam 

encontrados bens passiveis de penhora. 13. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001031-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR ALESSI (AUTOR(A))

ADNAN GUIOTTO ALESSI (AUTOR(A))

MAGALY ANTONIETA GUIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001031-08.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADNAN GUIOTTO ALESSI, ALTAMIR ALESSI, MAGALY ANTONIETA 

GUIOTTO RÉU: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME Autos nº: 

1001031-08.2018.8.11.0040 Vistos, etc. Sobre a contestação 

apresentada nos autos (ID n°14485361), INTIME-SE a parte autora, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação. 

Após, conclusos para decisão saneadora ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003221-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RIBEIRO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALY MARINA ROMEIRO DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003221-41.2018.8.11.0040. Requerente: 

Jorge Ribeiro de Moura Requerido: Nathaly Marina Romeiro de Moura 

Vistos, etc. Considerando que a causa envolve interesse de incapaz 

INTIME-SE o Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC, 

para manifestar quanto ao acordo realizado entre as partes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Após, conclusos para sentença. Sorriso/MT, 

29 de outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIANE ELIAS FERNANDES OAB - GO26178 (ADVOGADO(A))

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO(A))

HELAINE FERREIRA ARANTES OAB - GO26268 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000270-74.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TASSO FRIZON TELOKEN RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Sorriso/MT, 

29 de outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006195-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006195-51.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM RÉU: SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no 

artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial 

sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE 

audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006226-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL PIRES CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006226-71.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRASIL PIRES CAVALHEIRO RÉU: SUELI VIEIRA DE SOUZA Vistos etc. 

Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada 

por Brasil Pires Cavalheiro, em face de Sueli Vieira de Souza Cavalheiro, 

ambos qualificados nos autos. Aduz, em síntese, que adquiriu bem imóvel, 

localizado na Rua San Diego, n.º 1608, Bairro Jardim Tropical, neste 

município, em agosto de 2004 e que no ano de 2011 casou-se com a 

requerida, união que durou até fevereiro do corrente ano. Em razão da 

separação a requerida saiu do imóvel e ajuizou ação de divórcio em 

desfavor do autor, arrolando o bem acima descrito. Afirma que sem 

consentimento do autor e aproveitando-se de sua ausência invadiu o 

imóvel e tomou sua posse, razão pela qual pugnou pelo deferimento do 

pedido liminar de reintegração de posse. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório, fundamento e DECIDO. De início, DEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça. A despeito das razões fáticas e jurídicas lançadas 

na peça de ingresso e, em um juízo de sumária cognição, não vislumbro a 

presunção absoluta dos fatos narrados na exordial, vale dizer, a prova 

suficiente da posse e da turbação eventualmente praticada pelos 

requerido, razão pela qual reputo prudente e conveniente a realização de 

justificação prévia. Isso porque não há nos autos documento apto a 

comprovar de forma inequívoca a posse atual do autor e a autoria do 

esbulho, vez que os documentos trazidos na peça inicial trazem apenas 

indícios de esbulho. Sendo assim, relego a apreciação do provimento 

liminar para após a audiência de justificação prévia, a qual designo para o 

dia 28/11/2018, às 15h30min. A parte autora deve trazer suas 

testemunhas, independentemente de intimação. CITE-SE, com as 

advertências legais, o requerido e intime-o para, querendo, comparecer à 

audiência de justificação, em que poderá intervir, por meio de advogado, 

conforme faculta o artigo 564 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestar de 15 (quinze) dias, será contado da intimação desta decisão, 

artigo 564, parágrafo único, do Código de processo Civil. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. INTIMEM-SE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005869-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE DE PAULO DIAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para 

intimar a advogada da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providencie o devido recolhimento e juntada aos autos das taxas 

judiciárias para o envio da deprecata para a Comarca de Vera/MT. Sorriso, 

29 de outubro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006121-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006121-94.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: CEZARIO SAPIAGINSKY EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos etc. Inicialmente, insta que a petição inicial sub examine 

deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente 

no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso 

LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência 

da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que 

comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do 

pedido de concessão do benefício. Isso porque o autor não juntou 

declaração de hipossuficiência, ou qualquer outro documento que ateste 

sua condição econômica precária. Assim, cabe ao magistrado no uso dos 

elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve 

ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, 

bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006303-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON TADEU PISNISKI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO OAB - MT24289/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006303-80.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALISSON TADEU PISNISKI DA SILVA RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A Vistos etc. Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a petição inicial 

sub examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, 

notadamente no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita 

no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a 

evidência da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do 

Código de Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora 

que comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise 

do pedido de concessão do benefício. Isso porque da declaração de 

pobreza, a parte deve comprovar que caso efetue o pagamento das 

custas e despesas processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu 

sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a concessão da 

justiça gratuita àqueles que não necessitam. No caso, em que pese tenha 

juntado declaração de pobreza, infere-se dos autos que a autor possui 

empresa em seu nome, sob CNPJ nº 09.595.722/0001-00, além de 

movimentação financeira volumosa em sua conta bancária, carecendo de 

mais elementos para demonstrar sua impossibilidade financeira. Assim, 

cabe ao magistrado no uso dos elementos presentes nos autos ponderar 

acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser aplicado 

de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais possa ser 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade do deferimento da justiça gratuita, considerando 

para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para fins e prazo do artigo 321 do 

mesmo CPC, intime os autores, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 
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documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, 

trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, bem como 

outros documentos que entender pertinente, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut 

Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de recolhimento das 

custas implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos do 

artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005756-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. T. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, redesignei Audiência de Conciliação para o dia 

13/11/2018 às 13h, motivo pelo qual INTIMO as partes para comparecerem 

nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga Mazzei Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000572-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000572-74.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALINE MOSKO RÉU: LEANDRO CARLOS DAMIANI Vistos etc. Cuida-se de 

ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens 

com peido de alimentos e regularização de guarda ajuizada por Aline 

Mosko, em face de Leandro Carlos Damiani, devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. A inicial foi recebida 

no id nº 4718990, arbitrando alimentos provisórios e determinando a 

realização de sessão de medição. A sessão de mediação restou 

infrutífera, conforme termo no id nº 5584582. O requerido apresentou 

contestação no id nº 6056688. As partes apresentaram termo de acordo 

no id nº 8086878. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Ante a manifestação de vontade das 

partes exarada conjuntamente, estando resguardados os direitos 

indisponíveis do menor, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes no termo de sessão de 

mediação judicial no id nº 8086878, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante da presente sentença homologatória. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de 

Processo Civil. As custas processuais e os honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% sob o valor da causa, deverão ser pagas por ambas as 

partes em fração igual, conforme art. 90, § 2º, do CPC, assegurado o 

direito da autora ao ressarcimento sobre parte das custas que adiantou na 

inicial. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO da sentença, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001131-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIO ANTONIO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA DALL APRIA (RÉU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da carta de citação para a parte requerida que retornou 

dos CORREIOS com a observação: "mudou-se", devendo a parte requerer 

o que entender de direito. Sorriso, 29 de outubro de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006232-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MENDES DE ARAGAO (AUTOR(A))

RAYSSA ARAGÃO BETT (AUTOR(A))

RICARDO ARAGAO BETT (AUTOR(A))

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

A.A.B (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 18/12/2018 às 15h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003113-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO SCARAVELLI (RÉU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça, devendo 

requerer o que entender de direito. Sorriso, 29 de outubro de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002507-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTEIRA AGRICOLA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002507-52.2016.8.11.0040. Exequente: 

Dario Pereira Domingos Executado: Porteira Agrícola Comercio de Cereais 

Ltda - Epp Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verifico que foi 

realizada somente uma tentativa de citação da parte executada, de forma 

que se mostra prematura a citação editalícia, sendo necessário o 

esgotamento de todos os meios para localização do endereço, sob pena 

de nulidade. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE – FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A citação por edital só 

deve ser realizada, quando comprovado o prévio esgotamento dos meios 

de localização dos réus. (AgR 22955/2016, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, 

Publicado no DJE 04/03/2016) Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação 

do executado por edital (ID nº 14082877). INTIME-SE a parte autora para 

que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço da parte executada 

ou demonstre o esgotamento das tentativas de obter a informação. 

Indicado o endereço, CITE-SE o executado nos termos da decisão ao ID nº 
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10832977. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 29 de Outubro 

de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003768-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR JOSE NICOLODI FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo nº 1003768-18.2017.8.11.0040. 

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sorriso - Sicredi Celeiro do MT Executado: Odir Jose Nicolodi Filho Vistos, 

etc. INDEFIRO o pedido da arte autora (ID nº 14596257) uma vez que cabe 

ao interessado promover as diligências necessárias para a localização do 

endereço atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”. 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promover a 

citação do executado nos autos ou comprovar a impossibilidade para 

tanto, sob pena de extinção anômala do processo. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005499-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEMIR JOSE BELLE (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo nº 1005499-49.2017.8.11.0040. 

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sorriso - Sicredi Celeiro do MT Executado: Alcemir José Belle Vistos, etc. 

INDEFIRO o pedido da arte autora (ID nº 16040605) uma vez que cabe ao 

interessado promover as diligências necessárias para a localização do 

endereço atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”. 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promover a 

citação do executado nos autos ou comprovar a impossibilidade para 

tanto, sob pena de extinção anômala do processo. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000857-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GORZIZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARI LORIVAL ZIMMERMAN (EXECUTADO)

ESPÓLIO DARI LORIVAL ZIMMERMANN (EXECUTADO)

CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo nº 1000857-67.2016.8.11.0040. 

Exequente: Sergio Antonio Gorziza Executado: Dari Lorival Zimmerman, 

Cleidiane Oliveira de Souza, Espólio Dari Lorival Zimmermann Vistos, etc. 

INDEFIRO o pedido de ID nº 151877365, tendo em vista que até o presente 

momento não houve a citação da parte executada, bem como ante a 

ausência de comprovação dos fatos aduzidos. Assim, CITEM-SE os 

executados no endereço indicado pelo autor (ID nº 151877365), nos 

termos da decisão de ID nº 14360090. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Vera/MT, 29 de Outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1004252-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA KATIELY GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MORAES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Autos nº: 1004252-96.2018.8.11.0040. Autor: Flavia 

Katiely Goncalves Réu: Juliano Moraes de Oliveira Vistos, etc. Com efeito, 

verifico que não foi juntado aos autos documentos pessoais do autor 

(infante).Assim, INTIME-SE o requerente para que apresente a certidão de 

nascimento do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, promovendo a emenda 

da inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, 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. Vera/MT, 29 de Outubro de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004120-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON SOUSA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Autos nº: 1004120-39.2018.8.11.0040. Autor: 

Ednilson Sousa Lopes Réu: Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro 

DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, REVOGO a decisão de ID nº 

15088893, uma vez que não corresponde aos presentes autos. No mais, 

RECEBO a inicial eis que presentes os requisitos legais. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita. ENCAMINHEM-SE os presentes autos ao 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Após, 

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Na hipótese do parágrafo anterior, caso 

infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o 

prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º 

do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a 

data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 
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facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. Por fim, 

conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Vera-MT, 29 de outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002057-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Processo: 1002057-12.2016.8.11.0040; Valor causa: 

$13,500.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que a Contestação é 

tempestiva, por isso procedo a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a Contestação. SORRISO, 29 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006309-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALISSON ALVES MONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006309-87.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FRANCISCO ALISSON ALVES MONTE REQUERIDO: 

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR Vistos etc. Conforme 

se verifica nos autos o autor deixou de juntar documentos de identificação 

argumentando que estes foram extraviados, entretanto não juntou boletim 

de ocorrência sobre esse fato. Assim, determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

documentos de identificação oficial (CNH, Certidão de dispensa do serviço 

militar, Carteira de Órgão de Classe, Passaporte, entre outros) ou na 

impossibilidade da juntada destes a juntada de documento oficial sem foto 

em conjunto com o boletim de ocorrência acerca do extravio de todos os 

documentos com foto, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 157625 Nr: 7863-45.2016.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMP, CLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, THOMAS 

GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 “Vistos, etc. Inicialmente, considerado que a requerida Dinalva Morais 

Prediger, devidamente citada, deixou de oferecer contestação, DECRETO 

a sua revelia, nos termos do artigo 344, caput, do CPC, deixando, porém, 

de aplicar-lhe efeito material do instituto (presunção de veracidade dos 

fatos elencados na inicial), uma vez que o litígio versa sobre direito 

indisponível (art. 345, II, CPC).

Homologo a desistência da realização do teste de alienação parental 

quanto aos infantes Bruno e Artur.

Sem outras provas requeridas, DECLARO ENCERRADA a instrução 

probatória.

DÊ-SE vista às partes para razões finais escritas, no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

Por fim, CONCLUSOS para sentença”.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h52min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Jessica Taisa Bervanger, Assessora de 

Gabinete I, digitei o presente termo.

Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124681 Nr: 2203-07.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEITTY LILIAN CAMICIA BIONDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSIANE PEREIRA 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 2203-07.2015.811.0040, 

Protocolo 124681, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 59814 Nr: 3112-25.2010.811.0040

 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: DONIL JOSE MARTINS DE URZEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A, 

NASCAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/O, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES,PARA NO PRAZO COMUM, MANIFESTAREM-SE 

ACERCA DA PROPOSTA DE HONORARIOS PERICIAS JUNTADA ÀS 

FLS.213/216.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 138021 Nr: 9650-46.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA KRONBAUER BORDIN, RINALDO DA 

SILVA RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos, Intimando a parte autora para recolher guia no site do 

TJMT para a expedição do formal de partilha ( guia formal de partilha), uma 

vez que a guia recolhida pela parte trata-se de guia para serviço de fac 

símile.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 133181 Nr: 6932-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

ALICE MARIA BINSFELD, DIOGO RICARDO BAVARESCO, JOSÉ FLÁVIO, 

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK CHRISTINA BINDE 

MARTINS, GISELE PAULA CELLA BAVARESCO

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

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, GERALDINO RIBEIRO - OAB:OAB/SC 7.979

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005548-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NERVO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005548-56.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME RÉU: GILBERTO NERVO 

Vistos etc. Trata-se de ação de despejo c.c. rescisão contratual e 

reintegração de posse com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Agro-Industrial Teles Pires Ltda. em face de Gilberto Nervo, ambos 

qualificadas nos autos, alegando a parte autora, em síntese, que 

entabulou 03 (três) contratos de arrendamento rural com o requerido, no 

entanto, a parte demandada estaria inadimplente com os pagamentos 

devidos. Aduz que o requerido foi devidamente notificado, porém 

permaneceu em mora, razão pela qual pugnou, liminarmente, pelo despejo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, fundamento e DECIDO. 

Inicialmente, recebo a emenda a inicial. A tutela de urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela verifico que estão demonstrados os 

pressupostos acima citados. Cabe salientar que o arrendamento rural é o 

contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por 

tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes 

do mesmo, podendo ser incluídos outros bens, benfeitorias e ou 

facilidades, com a finalidade de nele exercer atividade de exploração 

agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa 

retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais estabelecidos em 

Lei. Nessa modalidade contratual a Ação de Despejo é meio hábil para a 

retomada do imóvel pelo proprietário em caso de arrendamento rural e tem 

lugar nas hipóteses previstas no artigo 32 do Decreto nº 59.566/66, que 

possui a seguinte redação: Art. 32. Só será concedido o despejo nos 

seguintes casos: I - Término do prazo contratual ou de sua renovação; II - 

Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo 

ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador; III - 

Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado; 

IV - Dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo ou 

culpa do arrendatário; V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel 

rural; VI - Abandono total ou parcial do cultivo; VII - Inobservância das 

normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento; VIII - Nos casos 

de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, 

comprovada em Juízo a sinceridade do pedido; IX - se o arrendatário 

infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual. 

No caso em análise, merece destaque o inciso III, pois o arrendatário não 

efetuou o pagamento no prazo convencionado. Conforme documento sob 

id nº 15487163 o requerido foi devidamente notificado do inadimplemento, 

apresentando contranotificação no id nº 15487169, aduzindo que o autor 

não outorgou cartas de anuência para a obtenção de novos créditos, além 

de realização de acordo verbal com terceiro, irmão do sócio-proprietário 

da requerente, para renegociação da dívida. Pois bem. Como verificado 

pela legislação acima citada, a falta de pagamento da contraprestação por 

parte do arrendatário dá azo à rescisão contratual, com o consequente 

despejo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

RURAL - RETOMADA EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO NA DESTINAÇÃO DO 

IMÓVEL – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL - DETERMINAÇÃO 

PARA DESOCUPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL E APLICAÇÃO DO 

DECRETO N.º 59.566/66 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É possível a retomada do bem objeto de arrendamento rural quando o 

arrendatário modificar a destinação do imóvel, especialmente se o contrato 

celebrado contém cláusula que prevê expressamente tal possibilidade. 

(TJMT - AI 116653/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2013, Publicado no DJE 

21/02/2013). Além disso, dispõe o artigo 52 do Decreto nº 59.566/1966 

que: Art. 52. Independe da anuência do arrendador ou do 

parceiro-outorgante, com contrato escrito, a realização de empréstimo sob 

penhor agrícola, nos termos do art. 3º da Lei nº 2.666, de 06 de dezembro 

de 1955, não subsistindo razão a alegação da contranotificação sobre 

esse tema. Ainda, verifica-se nos contratos de arrendamento, na cláusula 

nona, que “o presente contrato poderá ser rescindido, a qualquer 

momento, de comum acordo entre as partes, sendo que na hipótese de 

inadimplemento imputável ao ARRENDATÁRIO este fica sujeito ao 

pagamento do arrendamento correspondente ao ano, com acréscimo de 

despesas e honorários advocatícios dispendidas na rescisão”. Já o 

provável perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar o percurso 

normal do processo. No presente caso, o quesito está presente porque a 

área encontra-se sem o devido cultivo, estando o autor sem poder 

usufruir da área de sua propriedade, o que por si só já acarreta prejuízo, 

estando ainda sem receber os valores do arrendamento. Ante o exposto, 

DEFIRO a tutela de urgência, determinando que seja o requerido intimado, 

por mandado, para desocupar o imóvel descrito na inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de execução da ordem de despejo, o que desde já 

defiro. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. 

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 
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seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003976-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003976-65.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de 

liminar movida por Banco GMAC S.A. em desfavor de Ricardo Henrique 

dos Santos. O autor sustenta que as partes celebraram contrato de 

financiamento sob o número 5639793, onde foi concedido ao requerido um 

crédito no valor líquido de R$ 25.236,89 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta 

e seis reais e oitenta e nove centavos), que deveria ser pago em 60 

(sessenta) prestações no valor de R$ 655,15(seiscentos e cinquenta e 

cinco reais e quinze centavos), sendo o primeiro vencimento para 

12/04/2015 e último para 12/03/2020, destinado a aquisição do veículo 

marca GM - CHEVROLET, modelo ONIX 1.4 LT MT/AT, ano fabricação 

2015/2015, chassi 9BGKS48R0FG362590, placa QBG-4022, cor BRANCA 

e renavam nº 01042425750. Todavia, aduz que o requerido deixou de 

pagar as parcelas vencidas a partir de 10/02/2018. Relatou que notificou o 

devedor extrajudicialmente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o 

Decreto Lei n° 911/69, em seu art. 3o “O proprietário fiduciário ou credor 

poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o 

do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 

Analisando detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico 

entabulado pelas partes tem por objeto a aquisição do marca GM - 

CHEVROLET, modelo ONIX 1.4 LT MT/AT, ano fabricação 2015/2015, 

chassi 9BGKS48R0FG362590, placa QBG-4022, cor BRANCA e renavam 

nº 01042425750. Inadimplida a obrigação pela parte ré, o autor procedeu à 

sua notificação extrajudicial e protesto (id nº 14244638), sendo que, 

mesmo após a referida notificação, o requerido permaneceu inadimplente. 

Desta forma, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, 

para determinar a expedição do mandado de busca a apreensão do bem e 

seus documentos, depositando-os em mãos do requerente, na pessoa por 

ele designada. Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores apresentados 

na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 

3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que 

tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. 

Depois de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no 

RENAVAM por intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para 

terceiros. Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) 

dias sem que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam 

consolidadas a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000257-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR SCARAVELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000257-12.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA EXECUTADO: WALDIR 

SCARAVELLI 1. Analisando os autos, verifico que não foi expedida 

intimação ao advogado dos executados Waldir Scaravelli, Ricardo 

Augusto Scaravelli e Maria Dier Scaravelli. 2. Assim, INDEFIRO, por ora, o 

pleito ao ID n° 13616423. 3. INTIME-SE a parte devedora do despacho 

proferido ao ID n° 13054984. 4. Após, com ou sem manifestação, DÊ-SE 

vista a parte exequente. 5. Por fim, conclusos. Vera/MT, 29 de outubro de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004820-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRIS SOBRINHO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004820-49.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

AIRIS SOBRINHO BRITO REQUERIDO: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA 

Vistos etc. Ao ID n° 14950023 consta a informação do falecimento da 

parte autora. Ao ID n° 15699196 a parte requerente juntou aos autos 

pedido de habilitação no polo ativo do Espólio de Aires Brito, representado 

por Rutileia Ferreira de Mendonça Brito. O Novo Código de Processo Civil 

em seu artigo 687 preconiza que “A habilitação ocorre quando, por 

falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de 

suceder-lhe no processo”. Em análise dos autos, verifico que o pedido 

formulado de habilitação da herdeira do requerido merece deferimento. 

Assim, DEFIRO a habilitação do espólio de AIRES BRITO que será 

representado neste processo por Rutileia Ferreira de Mendonça Brito. 

Determino a inclusão do espólio no polo passivo da ação, devendo a 

Secretaria fazer a correção na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo. DETERMINO a correção do valor da causa, para o valor 

devidamente indicado na exordial. Após, INTIME-SE a parte autora para o 

recolhimento imediato das custas processuais, conforme determinado ao 

ID n° 12845906. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 29 de 

outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006226-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL PIRES CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006226-71.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRASIL PIRES CAVALHEIRO RÉU: SUELI VIEIRA DE SOUZA Vistos etc. 

Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada 

por Brasil Pires Cavalheiro, em face de Sueli Vieira de Souza Cavalheiro, 

ambos qualificados nos autos. Aduz, em síntese, que adquiriu bem imóvel, 

localizado na Rua San Diego, n.º 1608, Bairro Jardim Tropical, neste 

município, em agosto de 2004 e que no ano de 2011 casou-se com a 

requerida, união que durou até fevereiro do corrente ano. Em razão da 

separação a requerida saiu do imóvel e ajuizou ação de divórcio em 

desfavor do autor, arrolando o bem acima descrito. Afirma que sem 

consentimento do autor e aproveitando-se de sua ausência invadiu o 

imóvel e tomou sua posse, razão pela qual pugnou pelo deferimento do 

pedido liminar de reintegração de posse. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório, fundamento e DECIDO. De início, DEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça. A despeito das razões fáticas e jurídicas lançadas 

na peça de ingresso e, em um juízo de sumária cognição, não vislumbro a 

presunção absoluta dos fatos narrados na exordial, vale dizer, a prova 

suficiente da posse e da turbação eventualmente praticada pelos 

requerido, razão pela qual reputo prudente e conveniente a realização de 

justificação prévia. Isso porque não há nos autos documento apto a 

comprovar de forma inequívoca a posse atual do autor e a autoria do 

esbulho, vez que os documentos trazidos na peça inicial trazem apenas 

indícios de esbulho. Sendo assim, relego a apreciação do provimento 

liminar para após a audiência de justificação prévia, a qual designo para o 

dia 28/11/2018, às 15h30min. A parte autora deve trazer suas 

testemunhas, independentemente de intimação. CITE-SE, com as 

advertências legais, o requerido e intime-o para, querendo, comparecer à 

audiência de justificação, em que poderá intervir, por meio de advogado, 

conforme faculta o artigo 564 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestar de 15 (quinze) dias, será contado da intimação desta decisão, 

artigo 564, parágrafo único, do Código de processo Civil. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. INTIMEM-SE.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003871-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DUTRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Código Apolo nº: 1003871-25.2017.8.11.0040. Autor: 

João Dutra dos Santos Réu: Banco Bradesco S.A Vistos, e etc. Ante o 

requerimento de realização de perícia médica, NOMEIO Dr. (a).Eliana 

Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no endereço Rua das 

Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes 

ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). 

Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o (a) perito 

(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. ¬ O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (§ 8.º do 

art. 334 do NCPC). Havendo autocomposição entre as partes, após manejo 

das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este 

juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual do 

conflito de interesse, conclusos para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001116-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ARAUJO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DA SILVA BRAZIL & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001116-62.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: RAFAELA ARAUJO DE SOUSA REQUERIDO: HELIO DA 

SILVA BRAZIL & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Rafaela Araujo de 

Sousa, em face de Helio da Silva Brazil & Cia. Ltda. - ME, ambos 

devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial. A decisão sob id nº 1679833, recebeu a inicial e 

determinou a realização de audiência de conciliação. A audiência restou 

infrutífera por ausência das partes (id nº 3281732). No id nº 9444493 a 

parte autora requereu a desistência do feito. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas desnecessárias, 

analisando o feito, verifico a desistência da parte autora em prosseguir 

com o feito, sendo que a extinção da ação sem resolução do mérito se 

impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais ante a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça. Deixo de condenar o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios, visto a ausência de contraditório formado nos 

autos. Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, arquivem-se os autos, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Dispensado o registro na forma 

do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1002860-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA OAB - BA25651 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002860-92.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ REQUERIDO: BANCO 
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SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Cuida-se ação de prestação de 

caução c.c. dação em pagamento ajuizada por Claudiana Maria Mattes 

Picinin, em face de Banco Santander S.A., ambos qualificadas nos autos, 

pelos fatos e fundamentos na inicial. No id nº 3654177 o pedido de 

assistência judiciária gratuita foi indeferido, determinando a intimação da 

parte autora para recolher as custas no prazo de 15 (quinze) dias 

Certificou-se o decurso do prazo in albis, conforme id nº 9718244 . Vieram 

os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO O artigo 330 do NCPC 

trata acerca do indeferimento da petição inicial, que se dará nas seguintes 

hipóteses: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; 

II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse 

processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora foram devidamente 

intimada para suprir a omissão, consistente no pagamento das custas e/ou 

taxas processuais, todavia deixou de atender o comando da decisão 

judicial, o que resulta no indeferimento da petição inicial, nos moldes do 

artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. O parágrafo 

único do art. 321 dispõe que: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. Desta forma, verifica-se que a petição inicial 

deve ser indeferida. Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

DESORDEM PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA EM 

APELAÇÃO – PEDIDO JÁ INDEFERIDO NOS AUTOS – MATÉRIA PRECLUSA 

– PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO PRAZO FIXADO – CANCELAMENTO DA 

DISTRITUIÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser 

desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do 

processo sem resolução do mérito quando ela não realiza o preparo 

previsto no art. 257 do CPC, para o qual foi regularmente instada a efetuar. 

Precedentes do STJ. O juiz “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita, 

determinou o pagamento em 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição; após a publicação do acórdão que negou provimento ao 

agravo e manteve a decisão de primeiro grau, a parte não recolheu as 

custas da ação originária no prazo estipulado, o que acarretou o 

indeferimento da inicial, com o cancelamento da distribuição, após 

transcorrido mais de cinco meses. (TJMT - Ap 1096/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016) Ante o 

exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito. Condeno a parte embargante ao pagamento de custas 

processuais. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de 

contraditório. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e intime-se o autor para que recolham as custas processuais no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, recolhida as custas processuais, 

arquivem-se os autos. Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria 

deverá realizar a providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002849-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ PICININ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA OAB - BA25651 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002849-63.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDIR LUIZ PICININ RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Cuida-se ação de prestação de caução c.c. dação em pagamento ajuizada 

por Valdir Luiz Picinin, em face de Banco Santander S.A., ambos 

qualificadas nos autos, pelos fatos e fundamentos na inicial. No id nº 

3676382o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, 

determinando a intimação da parte autora para recolher as custas no 

prazo de 15 (quinze) dias Certificou-se o decurso do prazo in albis, 

conforme id nº 9719080. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO O artigo 330 do NCPC trata acerca do indeferimento da petição 

inicial, que se dará nas seguintes hipóteses: Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321. Analisando os autos, verifico que a 

parte autora foram devidamente intimada para suprir a omissão, 

consistente no pagamento das custas e/ou taxas processuais, todavia 

deixou de atender o comando da decisão judicial, o que resulta no 

indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. O parágrafo único do art. 321 dispõe que: 

“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 

Desta forma, verifica-se que a petição inicial deve ser indeferida. Sobre o 

tema, vejamos o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESORDEM PROCESSUAL – 

INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA EM APELAÇÃO – PEDIDO JÁ 

INDEFERIDO NOS AUTOS – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINARES 

REJEITADAS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS NO PRAZO FIXADO – CANCELAMENTO DA DISTRITUIÇÃO 

– DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser 

desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do 

processo sem resolução do mérito quando ela não realiza o preparo 

previsto no art. 257 do CPC, para o qual foi regularmente instada a efetuar. 

Precedentes do STJ. O juiz “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita, 

determinou o pagamento em 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição; após a publicação do acórdão que negou provimento ao 

agravo e manteve a decisão de primeiro grau, a parte não recolheu as 

custas da ação originária no prazo estipulado, o que acarretou o 

indeferimento da inicial, com o cancelamento da distribuição, após 

transcorrido mais de cinco meses. (TJMT - Ap 1096/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016) Ante o 

exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito. Condeno a parte embargante ao pagamento de custas 

processuais. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de 

contraditório. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e intime-se o autor para que recolham as custas processuais no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, recolhida as custas processuais, 

arquivem-se os autos. Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria 

deverá realizar a providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002322-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MACIEL DA FONSECA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UELLITON DA SILVA LACERDA OAB - MT21407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002322-14.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: WAGNER MACIEL DA FONSECA JUNIOR EXECUTADO: 

SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO Vistos 

etc. Cuida-se ação de execução para entrega de coisa certa ajuizada por 

Wagner Maciel da Fonseca Júnior, em face de Solismar Eloi Berlatto e 

Rezeani Folle Berlatto, todos qualificadas nos autos, pelos fatos e 

fundamentos na inicial. No id nº 3677699 o pedido de assistência judiciária 

gratuita foi indeferido, determinando a intimação da parte autora para 

recolher as custas no prazo de 15 (quinze) dias Certificou-se o decurso 

do prazo in albis, conforme id nº 9719153. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório. DECIDO O artigo 330 do NCPC trata acerca do 

indeferimento da petição inicial, que se dará nas seguintes hipóteses: Art. 

330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for 

manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora foram devidamente intimada para suprir a 

omissão, consistente no pagamento das custas e/ou taxas processuais, 

todavia deixou de atender o comando da decisão judicial, o que resulta no 

indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único 
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do Código de Processo Civil. O parágrafo único do art. 321 dispõe que: 

“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 

Desta forma, verifica-se que a petição inicial deve ser indeferida. Sobre o 

tema, vejamos o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESORDEM PROCESSUAL – 

INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA EM APELAÇÃO – PEDIDO JÁ 

INDEFERIDO NOS AUTOS – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINARES 

REJEITADAS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS NO PRAZO FIXADO – CANCELAMENTO DA DISTRITUIÇÃO 

– DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser 

desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do 

processo sem resolução do mérito quando ela não realiza o preparo 

previsto no art. 257 do CPC, para o qual foi regularmente instada a efetuar. 

Precedentes do STJ. O juiz “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita, 

determinou o pagamento em 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição; após a publicação do acórdão que negou provimento ao 

agravo e manteve a decisão de primeiro grau, a parte não recolheu as 

custas da ação originária no prazo estipulado, o que acarretou o 

indeferimento da inicial, com o cancelamento da distribuição, após 

transcorrido mais de cinco meses. (TJMT - Ap 1096/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016) Ante o 

exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito. Condeno a parte embargante ao pagamento de custas 

processuais. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de 

contraditório. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e intime-se o autor para que recolham as custas processuais no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, recolhida as custas processuais, 

arquivem-se os autos. Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria 

deverá realizar a providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000827-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCIMAR DA SILVA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000827-32.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: GILCIMAR DA SILVA LOPES Vistos, etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão, ajuizada por ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face de GILCIMAR DA SILVA 

LOPES, ambos devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial. A decisão sob id nº 1635400, recebeu 

a inicial e deferiu o pedido liminar. No id nº 8130531a parte autora 

requereu a desistência do feito. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas desnecessárias, analisando o feito, 

verifico a desistência da parte autora em prosseguir com o feito, sendo 

que a extinção da ação sem resolução do mérito se impõe. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Custas recolhidas na inicial. Deixo de condenar o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios, visto a ausência de contraditório formado nos 

autos. Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, arquivem-se os autos, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Dispensado o registro na forma 

do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002538-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAVAR ANTONIO DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002538-38.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ANAVAR ANTONIO DE ANDRADE 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão, ajuizada por 

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face de 

ANAVAR ANTONIO DE ANDRADE, todos devidamente qualificados no 

presente feito, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. A decisão 

sob id nº 9208913, deferiu o pedido liminar. No id nº 11416945 o autor 

requereu a desistência do feito. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas desnecessárias, analisando o feito, 

verifico a desistência da parte autora em prosseguir com o feito, sendo 

que a extinção da ação sem resolução do mérito se impõe. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Custas recolhidas na inicial. Deixo de condenar o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios, visto a ausência de contraditório formado nos 

autos. Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, arquivem-se os autos, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Dispensado o registro na forma 

do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002590-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA STIEVEN PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002590-68.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANGELITA STIEVEN PINHO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Cuida-se ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores ajuizada 

por Angelita Stieven Pinho, em face de Bradesco Consórcios Ltda., ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos na inicial. No id nº 

3270635o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, 

determinando a intimação da parte autora para recolher as custas no 

prazo de 15 (quinze) dias. Certificou-se o decurso do prazo in albis, 

conforme id nº 12397795. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO O artigo 330 do NCPC trata acerca do indeferimento da petição 

inicial, que se dará nas seguintes hipóteses: Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321. Analisando os autos, verifico que a 

parte autora foram devidamente intimada para suprir a omissão, 

consistente no pagamento das custas e/ou taxas processuais, todavia 

deixou de atender o comando da decisão judicial, o que resulta no 

indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. O parágrafo único do art. 321 dispõe que: 

“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 

Desta forma, verifica-se que a petição inicial deve ser indeferida. Sobre o 

tema, vejamos o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESORDEM PROCESSUAL – 

INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA EM APELAÇÃO – PEDIDO JÁ 

INDEFERIDO NOS AUTOS – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINARES 

REJEITADAS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS NO PRAZO FIXADO – CANCELAMENTO DA DISTRITUIÇÃO 

– DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser 

desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do 
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processo sem resolução do mérito quando ela não realiza o preparo 

previsto no art. 257 do CPC, para o qual foi regularmente instada a efetuar. 

Precedentes do STJ. O juiz “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita, 

determinou o pagamento em 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição; após a publicação do acórdão que negou provimento ao 

agravo e manteve a decisão de primeiro grau, a parte não recolheu as 

custas da ação originária no prazo estipulado, o que acarretou o 

indeferimento da inicial, com o cancelamento da distribuição, após 

transcorrido mais de cinco meses. (TJMT - Ap 1096/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016) Ante o 

exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito. Condeno a parte embargante ao pagamento de custas 

processuais. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de 

contraditório. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e intime-se o autor para que recolham as custas processuais no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, recolhida as custas processuais, 

arquivem-se os autos. Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria 

deverá realizar a providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001351-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL APARECIDO TORUE BONETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001351-29.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

RAFAEL APARECIDO TORUE BONETTI RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos 

etc. Cuida-se açãode indenização por danos morais ajuizada por Rafael 

Apoarecido Torue Bonetti, em face de Azul Linhas Aéreas S.A., ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos na inicial. No id nº 

1639262 o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, 

determinando a intimação da parte autora para recolher as custas no 

prazo de 15 (quinze) dias. Certificou-se o decurso do prazo in albis, 

conforme id nº 12538281. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO O artigo 330 do NCPC trata acerca do indeferimento da petição 

inicial, que se dará nas seguintes hipóteses: Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321. Analisando os autos, verifico que a 

parte autora foram devidamente intimada para suprir a omissão, 

consistente no pagamento das custas e/ou taxas processuais, todavia 

deixou de atender o comando da decisão judicial, o que resulta no 

indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. O parágrafo único do art. 321 dispõe que: 

“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 

Desta forma, verifica-se que a petição inicial deve ser indeferida. Sobre o 

tema, vejamos o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESORDEM PROCESSUAL – 

INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA EM APELAÇÃO – PEDIDO JÁ 

INDEFERIDO NOS AUTOS – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINARES 

REJEITADAS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS NO PRAZO FIXADO – CANCELAMENTO DA DISTRITUIÇÃO 

– DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser 

desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do 

processo sem resolução do mérito quando ela não realiza o preparo 

previsto no art. 257 do CPC, para o qual foi regularmente instada a efetuar. 

Precedentes do STJ. O juiz “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita, 

determinou o pagamento em 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição; após a publicação do acórdão que negou provimento ao 

agravo e manteve a decisão de primeiro grau, a parte não recolheu as 

custas da ação originária no prazo estipulado, o que acarretou o 

indeferimento da inicial, com o cancelamento da distribuição, após 

transcorrido mais de cinco meses. (TJMT - Ap 1096/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016) Ante o 

exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito. Condeno a parte embargante ao pagamento de custas 

processuais. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de 

contraditório. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e intime-se o autor para que recolham as custas processuais no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, recolhida as custas processuais, 

arquivem-se os autos. Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria 

deverá realizar a providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003122-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO EDY EBERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003122-42.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

AFONSO EDY EBERT RÉU: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

NACIONAL LTDA. Vistos etc. Cuida-se ação de revisão contratual com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por Affonso Edy Ebbert, em face de 

CNF Adminsitradora de Consórcios Nacional Ltda., ambos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos na inicial. No id nº 3705500 o pedido de 

assistência judiciária gratuita foi indeferido, determinando a intimação da 

parte autora para recolher as custas no prazo de 15 (quinze) dias. 

Certificou-se o decurso do prazo in albis, conforme id nº 14098530. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO O artigo 330 do 

NCPC trata acerca do indeferimento da petição inicial, que se dará nas 

seguintes hipóteses: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - 

for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de 

interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 

321. Analisando os autos, verifico que a parte autora foram devidamente 

intimada para suprir a omissão, consistente no pagamento das custas e/ou 

taxas processuais, todavia deixou de atender o comando da decisão 

judicial, o que resulta no indeferimento da petição inicial, nos moldes do 

artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. O parágrafo 

único do art. 321 dispõe que: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. Desta forma, verifica-se que a petição inicial 

deve ser indeferida. Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

DESORDEM PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA EM 

APELAÇÃO – PEDIDO JÁ INDEFERIDO NOS AUTOS – MATÉRIA PRECLUSA 

– PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO PRAZO FIXADO – CANCELAMENTO DA 

DISTRITUIÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser 

desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do 

processo sem resolução do mérito quando ela não realiza o preparo 

previsto no art. 257 do CPC, para o qual foi regularmente instada a efetuar. 

Precedentes do STJ. O juiz “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita, 

determinou o pagamento em 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição; após a publicação do acórdão que negou provimento ao 

agravo e manteve a decisão de primeiro grau, a parte não recolheu as 

custas da ação originária no prazo estipulado, o que acarretou o 

indeferimento da inicial, com o cancelamento da distribuição, após 

transcorrido mais de cinco meses. (TJMT - Ap 1096/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016) Ante o 

exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito. Condeno a parte embargante ao pagamento de custas 

processuais. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de 

contraditório. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e intime-se o autor para que recolham as custas processuais no 
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prazo de 05 (cinco) dias. Após, recolhida as custas processuais, 

arquivem-se os autos. Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria 

deverá realizar a providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001294-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNARA CARDOSO ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001294-40.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

TAYNARA CARDOSO ROSA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em 

face de TAYNARA CARDOSO ROSA, todos devidamente qualificados no 

presente feito, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. A decisão 

sob id nº 12252360, determinou a emenda da inicial. No id nº 11416945 o 

autor requereu a desistência do feito. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Acerca da obrigatoriedade da comprovação da 

mora, é o teor da Súmula n.º 72 do STJ, que possui a seguinte redação: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente”. No presente caso, contudo, sequer os simples 

requisitos de válida comprovação da mora foram atendidos pela instituição 

financeira. Observa-se que a notificação extrajudicial foi enviada por 

Aviso de Recebimento, A.R., para endereço diverso daquele apresentado 

no contrato, de modo que a correspondência recebida por terceira 

pessoa, não é capaz de comprovar a mora. Inobstante o insucesso da 

diligência de notificação, a instituição financeira furtou-se à 

complementação da mesma, deixando de realizar qualquer outra tentativa 

de comprovação da mora como, por exemplo, protesto de título. Portanto, 

embora o reconhecimento da instrumentalidade que possui o processo 

para que se alcance o direito material, forçoso reconhecer, in casu, estar 

ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular 

da Ação de Busca e Apreensão ante o descumprimento do artigo 3.º do 

Decreto Lei n.º 911/69, impondo-se a extinção do presente feito. Nesse 

sentido já decidiu o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO 

NO CONTRATO – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a comprovação da mora nos 

contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, 

por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do 

devedor, dispensada a notificação pessoal. (Ap 122060/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO 

DIVERSO DO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A 

notificação entregue em local diverso do endereço contratual do devedor 

não é hábil para comprovar sua constituição em mora” (STJ – 3ª Turma – 

AgRg no Ag 1323805/MG – Rel. Des. VASCODELLA GIUSTINA – j. 

17/02/2011 - DJe 23/02/2011). É firme a jurisprudência do STJ no sentido 

de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e 

apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo 

protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, 

nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado 

pelo devedor. (Ap 41680/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) O artigo 330 do NCPC trata acerca do indeferimento da 

petição inicial, que se dará nas seguintes hipóteses: Art. 330. A petição 

inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321. Compulsando os autos, verifica-se 

que foi dado oportunidade à parte embargante de emendar a inicial, nos 

termos do art. 321 do NCPC , porém, o mesmo quedou-se inerte. O 

parágrafo único do art. 321 dispõe que: “Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Desta forma, verifica-se que a 

petição inicial deve ser indeferida. Sobre o tema, vejamos o seguinte 

julgado: BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – 

READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INÉRCIA DA 

PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação 

de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não 

cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017) Ante o exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Deixo de condenar ao 

pagamento de custa processuais, uma vez que foram devidamente 

adiantadas. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de 

contraditório. Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003183-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SOFIATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003183-63.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALMIR SOFIATTI Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão, 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de 

ALMIR SOFIATTI, todos devidamente qualificados no presente feito, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial. A decisão sob id nº 9211594, 

deferiu o pedido liminar. No id nº 12981753o autor requereu a desistência 

do feito. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Sem 

delongas desnecessárias, analisando o feito, verifico a desistência da 

parte autora em prosseguir com o feito, sendo que a extinção da ação 

sem resolução do mérito se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas recolhidas na inicial. Deixo 

de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, visto a 

ausência de contraditório formado nos autos. Transitada em julgado a 

presente sentença, o que deverá ser previamente certificado nos autos, 

arquivem-se os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o necessário.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005762-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS ANTONIO CENEDESE (EXECUTADO)

CARLA CRISTINA CENEDESE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005762-81.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA DO SOL EXECUTADO: 
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CLOVIS ANTONIO CENEDESE, CARLA CRISTINA CENEDESE Vistos, etc. 

Trata-se de ação de execução por quantia certa, ajuizada por 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COSTA DO SOL, em face de CLÓVIS 

ANTÔNIO CENEDESE e CARLA CRISTINA CENEDESE, todos devidamente 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial. A inicial foi recebida no id nº 13054144. No id nº 13684117 o 

autor requereu a desistência do feito. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas desnecessárias, analisando o feito, 

verifico a desistência da parte autora em prosseguir com o feito, sendo 

que a extinção da ação sem resolução do mérito se impõe. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Custas recolhidas na inicial. Deixo de condenar o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios, visto a ausência de contraditório formado nos 

autos. Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, arquivem-se os autos, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Dispensado o registro na forma 

do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001720-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CHAFFER (REQUERENTE)

CLOVIS MOACIR SCHAFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO OAB - MS7899 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001720-23.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: CLOVIS MOACIR SCHAFFER, CARLA CRISTINA CHAFFER 

Vistos etc. Cuida-se de pedido de alvará judicial ajuizado por Clóvis 

Moaciur Schaffer e Cristina Schaffer, todos qualificadas nos autos, pelos 

fatos e fundamentos na inicial. No id nº 9876220, foi determinada a 

intimação dos embargantes para comprovar a hipossuficiência econômica 

ou juntar comprovante de recolhimento de custas processuais. Os autores 

juntaram o comprovante de recolhimento de custas processuais no id nº 

10478368. No id nº 13126925 determinou-se nova emenda da inicial a fim 

de intimar os autores para juntar documentos pessoais e comprovar a 

condição de herdeiros. No id nº 13474354 os autores pediram desistência. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO O artigo 330 do 

NCPC trata acerca do indeferimento da petição inicial, que se dará nas 

seguintes hipóteses: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - 

for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de 

interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 

321. Analisando os autos, verifico que os autores foram devidamente 

intimados para suprir a omissão, consistente em juntada de documentos 

pessoais e prova da condição de herdeiros do de cujus, todavia deixaram 

de atender o comando da decisão judicial, o que resulta no indeferimento 

da petição inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. O parágrafo único do art. 321 dispõe que: “Se o autor não 

cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Desta forma, 

verifica-se que a petição inicial deve ser indeferida. Sobre o tema, 

vejamos o seguinte julgado: BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA 

EMENDA DA INICIAL – READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR - INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, 

Publicado no DJE 10/04/2017) Ante o exposto, nos termos do art. 485 I c/c 

art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Deixo de condenar os 

autores ao pagamento de custas processuais, vez que devidamente 

adiantadas. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de 

contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002727-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTILIA DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002727-79.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARTILIA DOS SANTOS MARTINS Vistos, etc. Trata-se de ação de busca 

e apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

em face de MARTILIA DOS SANTOS MARTINS, ambos devidamente 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial. No id nº 13610583o autor requereu a desistência do feito. No id 

nº 13395661 determinou-se a emenda da inicial. Vieram os autos 

conclusos. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Sem 

delongas desnecessárias, analisando o feito, verifico a desistência da 

parte autora em prosseguir com o feito, sendo que a extinção da ação 

sem resolução do mérito se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas recolhidas na inicial. Deixo 

de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, visto a 

ausência de contraditório formado nos autos. Transitada em julgado a 

presente sentença, o que deverá ser previamente certificado nos autos, 

arquivem-se os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002746-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERT MORO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002746-85.2018.8.11.0040. Requerente: 

A M Comércio de Artigos Ópticos Ltda - Me Requerido: Marcos Albert Moro 

Costa Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar movida por AM Comércio de Artigos Ópticos Ltda - Me em desfavor 

de Marcos Albert Moro Costa. Foi determinada a intimação da parte autora 

para recolhimento das custas judiciais (ID n°13417002). Certidão de 

decurso do prazo para os autores (ID n° 15548455). É o relatório. DECIDO. 

Dispõe o artigo 290 do CPC, que “Será cancelada a distribuição do feito se 

a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento 

das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. É o caso dos 

autos, uma vez que a despeito de intimada, a parte autora não tomou a 

respectiva providência. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E 

EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. 

Basta a intimação do advogado para comprovar o pagamento das custas 

iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. Compete ao advogado da 

parte cumprir a determinação para comprovar o pagamento das custas 

processuais em razão de ser ato processual de natureza técnica, sem 

necessidade de intimação pessoal do demandante. (Ap 122441/2017, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 
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PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018). 

Registre-se que o pagamento das custas processuais se traduz em 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, levando o descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à 

aplicação do disposto no artigo 485, IV, do CPC. Diante do exposto, com 

fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e, por 

consequência, determino o cancelamento da distribuição. Certificado o 

trânsito em julgado, às providências para efetivação do cancelamento 

dantes determinado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 29 

de outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000076-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Autos n. 1000076-11.2017.8.11.0040. Exequente: 

Fiagril Executado: Laura Viviane Dantas Balceiro Vistos, etc. Trata-se de 

ação pelo rito comum, ajuizada por Friagril Ltda, em face da Laura Viviane 

Dantas Balceiro, objetivando o pagamento de R$ 124.821,47 (cento e vinte 

e quatro mil oitocentos e vinte e um reis e quarenta e sete centavos), 

referente ao cheque de nº 000101. Ao ID nº 15258512, juntou-se acordo 

celebrado entre as parte, onde pugnaram pela homologação do acordo, 

com a extinção do feito. Vieram os autos conclusos. DECIDO. O 

instrumento do acordo (id. 15258512) está em ordem, e, pois, apto a 

merecer homologação. Desse modo, considerando a manifestação de 

vontade das partes, HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Considerando a ausência de 

disposição das partes quanto às custas processuais, estas lhes serão 

divididas igualmente, nos termos do art. 90, §2º, do CPC. Honorários na 

forma do acordo (ID nº 1525512) Ante a renúncia ao prazo recursal pelas 

partes, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

29 de Outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002646-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIRTON LOCATELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002646-67.2017.8.11.0040. Exequente: 

Banco Bradesco S.A. Executado: Alairton Locatelli Vistos, etc. Trata-se de 

ação de execução, proposta por Banco Bradesco S.A em face de Alairton 

Locatelli, objetivando o pagamento de título executivo extrajudicial, no 

montante de R$ 281.589,11 (duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e 

oitenta e nove reais e onze centavos). Ao ID nº 13369964, a parte autora 

informou que as partes pactuaram amigavelmente o objeto da presente 

ação, razão pela qual postulou pela homologação do acordo e suspensão 

do feito até o integral pagamento. É o necessário relatório. DECIDO. 

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o novo acordo judicial celebrado entre as partes, uma vez que são 

elas maiores, capazes, estão regularmente representadas e os direitos em 

questão são disponíveis. Nos termos do artigo 922, caput, do CPC, 

SUSPENDO o presente feito até o pagamento integral do acordo 

(30/04/2023). Decorrido o prazo de suspensão, DÊ-SE vista ao exequente 

pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, venham 

conclusos. REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, com baixa no 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o Art. 1.181 

da CNGC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004457-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004457-62.2017.8.11.0040. Requerente: 

Banco Bradesco Financiamentos S/A Requerido: Everson de Araújo 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A, em desfavor de Everson de Araújo. A 

autora compareceu aos autos informando que o requerido quitou seu 

débito junto a requerente, razão pela qual manifestou pela desistência da 

presente ação, com a consequente extinção sem resolução do mérito. 

DECIDO. Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação de busca e apreensão, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. Deixo 

de determinar a baixa no bloqueio judicial do automóvel, vez que não foi 

realizada a busca e apreensão do bem. INDEFIRO o pedido de expedição 

de oficio ao SERASA, para exclusão do cadastro atinente ao presente 

feito, uma vez que tal providencia cabe à parte autora. Custas pagas. 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001999-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR SCARAVELLI (AUTOR(A))

MARIA SCARAVELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001999-72.2017.8.11.0040. Autor: 

Waldir Scaravelli, Maria Scaravelli Réu: Banco Bradesco S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar movida por 

Waldir Scaravelli e Maria Scaravelli em desfavor de Banco Bradesco S.A.. 

Ao ID nº 7991001, foi determinada a intimação da autora para que 

comprovasse nos autos os pressupostos da gratuidade da justiça, 

todavia, considerando que a parte manifestou-se por duas vezes nos 

autos sem comprovar o determinado, foi indeferida a justiça gratuita, 

determinando a intimação do autor para recolhimento das custas ao ID nº 

11570340. Inconformado, o autor impetrou Agravo de Instrumento, 

sendo-lhe negado provimento (ID nº 12742367). Novamente intimado para 

comprovar o recolhimento das custas processuais, o autor deixou 

decorrer o prazo in albis, conforme certidão de ID nº 15772381. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 290 do CPC, que 

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. É o caso dos autos, uma vez que a 

despeito de intimada, a parte autora não tomou a respectiva providência. 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – 

NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA 
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ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA 

MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para 

comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do 

NCPC. Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para 

comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato 

processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal 

do demandante. (Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, 

Publicado no DJE 05/03/2018). Registre-se que o pagamento das custas 

processuais se traduz em pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, levando o descumprimento da determinação 

judicial, 'in casu', à aplicação do disposto no artigo 485, IV, do CPC. Diante 

do exposto, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO e, por consequência, determino o cancelamento da 

distribuição. Certificado o trânsito em julgado, às providências para 

efetivação do cancelamento dantes determinado. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000295-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FATIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000295-58.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ELIANE FATIMA DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face 

de Eliane Fatima da Silva, ambos devidamente qualificados no presente 

feito, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. A decisão sob id nº 

1398342, recebeu a inicial e deferiu o pedido liminar de busca e 

apreensão. No id nº 9403294o autor requereu a desistência do feito. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas 

desnecessárias, analisando o feito, verifico a desistência da parte autora 

em prosseguir com o feito, sendo que a extinção da ação sem resolução 

do mérito se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Custa recolhidas na inicial. Deixo de condenar o 

autor ao pagamento de honorários advocatícios, visto a ausência de 

contraditório formado nos autos. Transitada em julgado a presente 

sentença, o que deverá ser previamente certificado nos autos, 

arquivem-se os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o necessário.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001064-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI GAUER (REQUERENTE)

ZAQUEU GAUER (REQUERENTE)

TANIA GAUER GAMBIN (REQUERENTE)

MONICA GAUER (REQUERENTE)

PALMIRA BORGES DOS SANTOS GAUER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER GAUER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001064-66.2016.8.11.0040. Requerente: 

Palmira Borges dos Santos Gauer, Tania Gauer Gambin, Monica Gauer, 

Davi Gauer, Zaqueu Gauer. Vistos, etc. Trata-se de pedido de alvará 

judicial proposto por Tania Gauer Gambin, Monica Gauer, Davd Gauer, 

Zaqueu Gauer e Palmira Borges dos Santos Gauer, objetivando o 

levantamento de eventuais valores depositados em nome do de cujus 

Valter Gauer, junto à Caixa Econômica Federal referente ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e PIS. Em resposta aos ofícios 

expedidos nos autos, a Caixa Econômica Federal informou a 

superveniência do montante de R$796,02 (setecentos e noventa e seis 

reais e dois centavos) em nome do de cujus (ID nº 9966285); o INSS 

indicou a senhora Palmira Borges dos Santos Gauer como dependente do 

autor (ID nº 11359053); e o Detran informou constar um veículo Honda/CG 

125 Titan de placa JYQ6682 em nome do de cujus (ID nº 11358586). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifica-se que o processo deve ser 

extinto sem resolução do mérito. A ação foi ajuizada somente com a 

finalidade de levantamento de verbas decorrentes de Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) e PIS em nome do de cujus junto à Caixa 

Econômica Federal. Ocorre que o falecido deixou em seu nome, além do 

montante indicado no ID nº 9966285, outros bens a inventariar, conforme 

infere-se da informação do Detran ao ID nº 11359053. Consigno que o 

pedido de alvará judicial proposto de forma autônoma pelos herdeiros para 

levantamento de valor disponível em nome do falecido, na hipótese em que 

o “de cujus” deixou bens a inventariar é juridicamente impossível, sendo 

que o inventário deverá ser proposto para a partilha dos bens 

conjuntamente, ou se for o caso, com o pedido de alvará nos próprios 

autos de Inventário. Assim sendo, o alvará judicial autônomo somente 

poderá ser ajuizado quando inexistirem bens móveis ou imóveis. Nesse 

sentido: ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALOR DISPONÍVEL 

EM CONTAS E CADERNETAS DE POUPANÇA DE SERVIDOR FALECIDO - 

EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR -NECESSIDADE DE ABERTURA DE 

INVENTÁRIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -SENTENÇA CONFIRMADA. 

(Negritei). O pedido de alvará judicial proposto de forma autônoma pela 

ex-cônjuge do falecido para levantamento de valor disponível em contas e 

cadernetas de poupança na hipótese em que o de cujus deixou bens a 

inventariar é juridicamente impossível, sendo que o inventário deverá ser 

proposto para a partilha dos bens conjuntamente, ou se for o caso, com o 

pedido de alvará nos próprios autos de inventário. Apelação Cível nº. 

1.0000.16.001182-1/001. Relator: Des.(a) Carlos Roberto de Faria. Data de 

Julgamento: 09/06/2016. (Disponível em www.tjmg.jus.br – Acesso em 

20/07/2016 às 15h). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL AUTÔNOMO. AUTORIZAÇÃO PARA 

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ESPÓLIO COMPOSTO POR OUTROS BENS. 

NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. 

POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 989 DO CPC. APELO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. AUTOS REMETIDOS "EX OFFICIO" À INSTÂNCIA "A QUO". 1 – 

Trata-se apelação interposta em face de sentença que julgou 

improcedente pedido de alvará judicial autônomo, que visa a concessão de 

autorização para venda de automóvel a terceiro. 2 – O processo de 

Alvará Judicial autônomo somente pode ser manejado quando inexistem 

bens móveis ou imóveis e nos limites estabelecidos na lei que o 

regulamenta, qual seja, Lei nº. 6.858/80. In casu, os herdeiros visam 

transferir automóvel que compõe o cabedal mediante procedimento 

autônomo, mesmo havendo outros bens a ser inventariado, o que é 

impossível, haja vista a obrigatoriedade de se processar a partilha na 

seara judicial, através de Inventário ou Arrolamento, ou na extrajudicial 

perante o Ofício de Notas. Apelação Cível nº. 0003755-50.2010.8.06.0095. 

Relatora: Desa. Maria Gladys Lima Vieira. Data de Julgamento: 03/11/2015. 

(Disponível em: www.tjce.jus.br – Acesso em data de 23/02/2017 às 

18h25min). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por impossibilidade jurídica do 

pedido. Sem custas, uma vez que aos autores atuam sob o palio da 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com 

baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1004208-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY EVANGELISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA INI ALVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias. Destaco, 

ainda, que caso a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004413-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CASSOL BISSACOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISON FERREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

DIANTE DA CERTIDÃO RETRO, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A 

PARTE EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE DE DIREITO PARA O 

ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002822-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO FELDKIRCHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ZIBETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR o executado, através de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no parágrafo único, do 

artigo 774, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005547-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

TIANE VIZZOTTO (AUTOR(A))

WALTER SENA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - 985.565.760-87 (REPRESENTANTE)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (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 08 

de FEVEREIRO de 2019, às 09H00MIN, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 29 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-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005471-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSLEI BRIZOLA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A ADVOGADA DA PARTE 

AUTORA PARA ENCAMINHAR O RESUMO DA INICIAL ATRAVÉS DO 

E-MAIL: sor.3vara@tjmt.jus.br , PARA EXPEDIÇÃO DO EDITAL DE 

CITAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82699 Nr: 1619-76.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO.COM - COMERCIO ELETRONICO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENISE FERREIRA 

GARCIA, para devolução dos autos nº 1619-76.2011.811.0040, Protocolo 

82699, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002454-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HELENA ALVES DOS SANTOS OAB - 602.486.723-98 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002454-71.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA RÉU: MAPFRE VIDA S/A VISTOS. 

1) HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pela parte requerida. 

2) CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença condenatória. 3) 

Diante do pagamento voluntário da obrigação e da anuência da parte 

autora, declaro satisfeita a obrigação constante da sentença e julgo 

extinto o feito, na forma do art. 526, § 3º, c.c. art. 924, inciso II, ambos do 

NCPC. 4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se quanto ao levantamento dos valores depositados em Juízo, 

conforme solicitado na petição retro. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001685-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DOMINGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001685-92.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

PAULO DOMINGUES DA SILVA VISTOS. A parte requerente apresentou 

pedido de desistência da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a 

parte requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação/contestação, torna-se desnecessária a anuência da 

parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do 

NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas pela parte autora (art. 90, NCPC). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001625-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA SILVA BONFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001625-90.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: EDNA MARIA SILVA BONFIM EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Considerando que o 

exequente concordou com os cálculos apresentados pelo executado em 

id. 15933892, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. No mais, condeno o exequente 

ao pagamento de honorários de sucumbência ao procurador do 

executado, os quais fixo em R$300,00, nos termos do § 8º do art. 85, do 

NCPC, eis que, nos termos do §7º do mesmo diploma legal, somente não 

serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública, quando a mesma não tenha sido impugnada. Efetuado o 

pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001042-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDE DOS SANTOS SCARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001042-37.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EGIDE DOS SANTOS SCARES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de ação para Concessão de 

Beneficio Previdenciário de Aposentadoria por Idade – Rural proposta por 

EGIDE DOS SANTOS SOARES, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial, objetivando o 

pagamento do beneficio de aposentadoria por idade na qualidade de 

segurada especial – rural, para tanto, afirma que conta com mais de 60 

anos de idade, tendo iniciado a labuta rural na infância com seus pais, 

perdurando a atividade rural até o presente ano. A inicial veio instruída 

com os documentos. Recebida a inicial foi determinada a citação do 

requerido (Num. 12046545). O Requerido, devidamente citado, apresentou 

contestação, alegando, em suma, que a autora não preenche os requisitos 

necessários para a concessão do benefício pleiteado (Num. 13035797). 

Designada audiência de instrução, a mesma foi realizada em 05/09/2018, 

tendo sido inquiridas duas testemunhas da parte autora, tendo a mesma 

apresentado alegações finais remissivas à inicial, ficando prejudicada a 

apresentação pelo requerido, ante sua ausência no ato (Num. 15235011). 

É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por EGIDE 

DOS SANTOS SOARES contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de aposentadoria por idade 

rural. Não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a 

serem corrigidas, passo a análise do mérito. A aposentadoria por idade é 

regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 

anos, quando homem e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a 

carência exigida. Todavia, quanto aos trabalhadores rurais a idade mínima 

é reduzida em 05 (cinco) anos para ambos os sexos, conforme dispõe a 

Carta Magna de 1988, em seu art. 201, § 7º, inciso II, com redação dada 

pela emenda Constitucional n.º 020/98: “§ 7º - É assegurada 

aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 

obedecidas as seguintes condições: II - sessenta e cinco anos de idade, 

se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos 

o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos 

o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Para a concessão 

do benefício da aposentadoria por idade, o trabalhador rural deverá 

preencher os requisitos legais intrínsecos, quais sejam, idade mínima e 

efetiva comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua” (grifei). Assim dispõe o art. 48, da Lei n.º 8.213/91: “Art. 48. 

A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.” § 2o Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei” A comprovação do requisito da idade 

mínima para a concessão do benefício pretendido é manifesto, já que 

reside no ventre dos autos documentos onde se constata que a mesma 

nasceu em 21/07/1957, ou seja, conta com 61 anos de idade (Num. 

12042272 – pg. 02). O ponto controverso do presente feito gira em torno 

da presença ou não das provas do exercício de atividade rural da 

requerente. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação do exercício da 

atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. A comprovação 

do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) I – contrato individual de 

trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela 

Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de arrendamento, parceria ou 

comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) III – 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (Redação 

dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – comprovante de cadastro do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de 

produtores em regime de economia familiar; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, 

de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 

emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII 

– comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, 

de 2008) IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de 

renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela 

Lei nº 11.718, de 2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é 
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taxativo, mas em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da 

mesma lei, pretende uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início 

de prova material. Eis o teor do citado dispositivo: “Art. 55 - §3º – a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento. (grifei)” A parte autora juntou documentos que comprovam a 

atividade rural desenvolvida desde o ano de 1975 até o ano de 2018, 

mormente pela certidão de casamento datada em 11/10/1975, onde consta 

como profissão de seu esposo, Sr. Miguel, a de agricultor, bem como 

pelas certidões de nascimento dos filhos, datadas de 28/05/1976, 

23/07/1978 e 02/07/1980, constando nas duas primeiras, a profissão da 

autora e de seu marido como agricultores e na última, a profissão de seu 

marido como agricultor, ficha sindical dos trabalhadores rurais de Palma 

Sola/SC em nome do marido da autora onde consta admissão deste em 

29/04/1981 e demissão em 19/04/1982; notas fiscais dos anos de 1982, 

1999, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018, contrato de comodato de área rural 

com duração de 07/01/2009 a 07/01/2011, instrumento particular de 

arrendamento de imóvel rural com duração de dois anos, a contar de 

Janeiro de 2013 (Nums. 12042431, 12042380, 12042323, 12042272). 

Portanto, os documentos acostados com a inicial são aptos a ensejar início 

de prova documental para comprovação do exercício de atividade rurícola. 

Nesse sentido o seguinte julgado: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO LABOR RURAL 

PELO PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. 

BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. A 

Lei 8.213/91 dispõe em seu art. 143 que será devida a aposentadoria por 

idade ao Trabalhador Rural que completar 60 anos de idade, se homem, e 

55 anos de idade, se mulher, desde que comprove o exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, em número de meses idêntico ao 

período de carência. 2. No caso dos autos, conforme analisado pelo 

Tribunal de origem, o autor tem direito a receber o benefício da 

aposentadoria por idade, tendo em vista que os documentos juntados aos 

autos acrescidos pela prova testemunhal são suficientes para demonstrar 

o exercício de atividade rural. 3. Ademais, ressalte-se que os registros no 

CNIS do autor não afastam, por si só, o direito ao benefício, uma vez que a 

lei exige o exercício de atividade rural em período integral ou descontínuo, 

conforme preceituam os arts. 48, §§ 1o. e 2o. da Lei 8.213/91, e se 

referem a vínculos empregatício em curto espaço de tempo. 4. Agravo 

Regimental do INSS desprovido.” (STJ. 1ª T. - AgRg no AREsp: 327119 PB 

2013/0107806-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. 

02/06/2015) Outrossim, não suficiente toda documentação constante nos 

autos, a prova testemunhal corrobora a prova documental. Assim, a prova 

testemunhal corrobora a prova documental e inclusive atesta o exercício 

da atividade rural. O início de prova material trazido pela parte requerente 

é confirmado assim, de maneira segura, pela prova testemunhal colhida 

nos autos, cujos documentos têm força suficiente para preencher os 

requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91, pelo que o réu deve conceder-lhe 

a aposentadoria rural, devendo a presente ação deve ser julgada 

procedente, pois vejamos: “PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1. Este Tribunal, na 

linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o 

entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo 

não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão 

de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010), bem como que sua exigência 

como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício 

previdenciário não se coaduna com o art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal (cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos 

Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 

251), não havendo que se falar, de outro modo, em violação ao princípio 

da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) ao se assegurar o 

jurisdicionado o pleno acesso à justiça. Precedentes. Ressalva do ponto 

de vista em sentido contrário do Relator. 2. Não obstante o art. 273, caput, 

do CPC, dispor que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser 

antecipados, total ou parcialmente, desde que requeridos pela parte, é 

possível o juiz antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza alimentar do 

benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do direito material 

alegado. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Nos termos da Lei nº 

8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o 

segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou 

trabalhador avulso, com idade superior a 60 anos para homem e 55 anos 

para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício de atividade 

rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva 

carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal 

coerente e robusta. 4. No caso concreto, a documentação juntada aos 

autos (contrato de comodato; contrato particular de compromisso de 

compra e venda), em que consta a qualificação de agricultor, é 

contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido 

corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 5. A prova testemunhal, coerente e robusta, 

comprova a qualidade de trabalhador rural, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 6. Não havendo requerimento administrativo, o 

benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a 

partir do ajuizamento da ação e não da data do implemento etário para 

concessão do benefício, como requerido pela autora na inicial. 7. Juros e 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 8. Honorários advocatícios fixados em de 10% (dez por cento) 

sobre as prestações vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 

111 do STJ). 9. O INSS é isento de custas por força de Lei Estadual. 10. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 

273). 11. Apelação a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 31244 

RO 0031244-10.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 23/08/2012, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF1 p.1363 de 05/10/2012, destacamos). No caso 

dos autos, a testemunha da autora, Sr. José Alessi, afirmou conhecer a 

autora a mais de 30 anos, sendo que eram vizinhos de comunidade em 

Palma Sola/SC e que a mesma sempre exerceu atividades campesinas. 

Aduz que, reencontrou a parte autora nesta urbe há dez anos, sendo que 

a mesma reside em uma chácara e que adquiriu produtos advindos do 

trabalho rural da requerente e de seu esposo (queijo). Já a testemunha Sr. 

Prauto José, afirma ter conhecido a autora e seu esposo em Palma 

Sola/SC no ano de 1990 e que já naquela época trabalhavam na roça, 

vendendo seus produtos em uma carroça. Informa ter reencontrado a 

autora e seu esposo nesta urbe há uns 15 anos e que os mesmos 

continuam trabalhando na área rural. Por fim deve ser consignado que a 

concessão do benefício à aposentadoria por idade para trabalhador rural 

não pode ser condicionado à contribuição para o sistema previdenciário, 

na condição de segurado especial. Os artigos 26 e 39 da Lei n.º 

8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. Independe de carência a 

concessão das seguintes prestações:... III - os benefícios concedidos na 

forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso 

VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os segurados especiais, referidos 

no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: I - de 

aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; ....” Assim, a ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias não cria óbices à concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, pois, figura-se em regime 

especial. Destarte, nos autos estão presentes tanto a prova testemunhal 

quanto a material, ambas em simetria. Portanto, conclui-se que a parte 

autora preenche os requisitos da Lei Previdenciária para fazer jus à 

aposentadoria por idade em decorrência do exercício de atividade rural, 

nos termos do art. 142 c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei n.º 8.213/1991. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e concedo ao 

requerente o benefício da aposentadoria por idade ao trabalhador rural, 

retroativa a data do requerimento administrativo (05/06/2014 – Num. 

12042323 pg. 01), no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, fazendo-o 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 
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9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000975-72.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FRANCISCO PERINI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de ação para Concessão de 

Beneficio Previdenciário de Aposentadoria por Idade – Rural proposta por 

FRANCISCO PERINI, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial, objetivando o pagamento do 

beneficio de aposentadoria por idade na qualidade de segurado especial – 

rural, para tanto, afirma que conta com mais de 60 anos de idade, tendo 

iniciado a labuta rural aos doze anos com seus pais, perdurando a 

atividade rural até o presente ano. A inicial veio instruída com os 

documentos. Recebida a inicial foi determinada a citação do requerido 

(Num. 12016065). O Requerido, devidamente citado, apresentou 

contestação, alegando, em suma, que a autora não preenche os requisitos 

necessários para a concessão do benefício pleiteado (Num. 13033535). 

Designada audiência de instrução, a mesma foi realizada em 05/09/2018, 

tendo sido inquiridas duas testemunhas da parte autora, tendo a mesma 

apresentado alegações finais remissivas à inicial, ficando prejudicada a 

apresentação pelo requerido, ante sua ausência no ato (Num. 15234847). 

É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por 

FRANCISCO PERINI contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, requerendo a concessão de aposentadoria por idade rural. Não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas, passo a análise do mérito. A aposentadoria por idade é 

regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 

anos, quando homem e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a 

carência exigida. Todavia, quanto aos trabalhadores rurais a idade mínima 

é reduzida em 05 (cinco) anos para ambos os sexos, conforme dispõe a 

Carta Magna de 1988, em seu art. 201, § 7º, inciso II, com redação dada 

pela emenda Constitucional n.º 020/98: “§ 7º - É assegurada 

aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 

obedecidas as seguintes condições: II - sessenta e cinco anos de idade, 

se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos 

o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos 

o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Para a concessão 

do benefício da aposentadoria por idade, o trabalhador rural deverá 

preencher os requisitos legais intrínsecos, quais sejam, idade mínima e 

efetiva comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua” (grifei). Assim dispõe o art. 48, da Lei n.º 8.213/91: “Art. 48. 

A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.” § 2o Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei” A comprovação do requisito da idade 

mínima para a concessão do benefício pretendido é manifesto, já que 

reside no ventre dos autos documentos onde se constata que a mesma 

nasceu em 04/10/1957, ou seja, conta com 61 anos de idade (Num. 

11988066 – pg. 06). O ponto controverso do presente feito gira em torno 

da presença ou não das provas do exercício de atividade rural da 

requerente. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação do exercício da 

atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. A comprovação 

do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) I – contrato individual de 

trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela 

Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de arrendamento, parceria ou 

comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) III – 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (Redação 

dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – comprovante de cadastro do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de 

produtores em regime de economia familiar; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, 

de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 

emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII 

– comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, 

de 2008) IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de 

renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela 

Lei nº 11.718, de 2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é 

taxativo, mas em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da 

mesma lei, pretende uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início 

de prova material. Eis o teor do citado dispositivo: “Art. 55 - §3º – a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento. (grifei)” A parte autora juntou documentos que comprovam a 

atividade rural desenvolvida desde o ano de 1979 até o ano de 2018, 

mormente pela certidão de casamento datada em 26/05/1979, onde consta 

como sua profissão a de agricultor, bem como pelo contrato particular de 

parceria agrícola datado em 20/06/1979 com duração de 04 anos; ficha do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Erval do Seco/RS em que o autor 

recolheu contribuições de 1979 a 1990; ficha sindical dos trabalhadores 

rurais de Dois Irmãos das Missões/RS onde comprova recolhimento de 

contribuição em 25/11/1996; notas fiscais dos anos de 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016 e 2017 e contrato particular de parceria agrícola com duração de 

30/04/2012 a 30/04/2019 (Nums. 11988066, 1188125, 11988204, 

11988272, 11988300, 11988344, 11988393, 11988420, 11988445). 

Portanto, os documentos acostados com a inicial são aptos a ensejar início 

de prova documental para comprovação do exercício de atividade rurícola. 

Nesse sentido o seguinte julgado: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO LABOR RURAL 

PELO PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. 

BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. A 

Lei 8.213/91 dispõe em seu art. 143 que será devida a aposentadoria por 

idade ao Trabalhador Rural que completar 60 anos de idade, se homem, e 

55 anos de idade, se mulher, desde que comprove o exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, em número de meses idêntico ao 

período de carência. 2. No caso dos autos, conforme analisado pelo 

Tribunal de origem, o autor tem direito a receber o benefício da 

aposentadoria por idade, tendo em vista que os documentos juntados aos 

autos acrescidos pela prova testemunhal são suficientes para demonstrar 

o exercício de atividade rural. 3. Ademais, ressalte-se que os registros no 

CNIS do autor não afastam, por si só, o direito ao benefício, uma vez que a 
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lei exige o exercício de atividade rural em período integral ou descontínuo, 

conforme preceituam os arts. 48, §§ 1o. e 2o. da Lei 8.213/91, e se 

referem a vínculos empregatício em curto espaço de tempo. 4. Agravo 

Regimental do INSS desprovido.” (STJ. 1ª T. - AgRg no AREsp: 327119 PB 

2013/0107806-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. 

02/06/2015) Outrossim, não suficiente toda documentação constante nos 

autos, a prova testemunhal corrobora a prova documental. Assim, a prova 

testemunhal corrobora a prova documental e inclusive atesta o exercício 

da atividade rural. O início de prova material trazido pela parte requerente 

é confirmado assim, de maneira segura, pela prova testemunhal colhida 

nos autos, cujos documentos têm força suficiente para preencher os 

requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91, pelo que o réu deve conceder-lhe 

a aposentadoria rural, devendo a presente ação deve ser julgada 

procedente, pois vejamos: “PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1. Este Tribunal, na 

linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o 

entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo 

não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão 

de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010), bem como que sua exigência 

como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício 

previdenciário não se coaduna com o art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal (cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos 

Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 

251), não havendo que se falar, de outro modo, em violação ao princípio 

da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) ao se assegurar o 

jurisdicionado o pleno acesso à justiça. Precedentes. Ressalva do ponto 

de vista em sentido contrário do Relator. 2. Não obstante o art. 273, caput, 

do CPC, dispor que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser 

antecipados, total ou parcialmente, desde que requeridos pela parte, é 

possível o juiz antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza alimentar do 

benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do direito material 

alegado. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Nos termos da Lei nº 

8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o 

segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou 

trabalhador avulso, com idade superior a 60 anos para homem e 55 anos 

para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício de atividade 

rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva 

carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal 

coerente e robusta. 4. No caso concreto, a documentação juntada aos 

autos (contrato de comodato; contrato particular de compromisso de 

compra e venda), em que consta a qualificação de agricultor, é 

contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido 

corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 5. A prova testemunhal, coerente e robusta, 

comprova a qualidade de trabalhador rural, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 6. Não havendo requerimento administrativo, o 

benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a 

partir do ajuizamento da ação e não da data do implemento etário para 

concessão do benefício, como requerido pela autora na inicial. 7. Juros e 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 8. Honorários advocatícios fixados em de 10% (dez por cento) 

sobre as prestações vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 

111 do STJ). 9. O INSS é isento de custas por força de Lei Estadual. 10. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 

273). 11. Apelação a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 31244 

RO 0031244-10.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 23/08/2012, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF1 p.1363 de 05/10/2012, destacamos). Por fim 

deve ser consignado que a concessão do benefício à aposentadoria por 

idade para trabalhador rural não pode ser condicionado à contribuição 

para o sistema previdenciário, na condição de segurado especial. Os 

artigos 26 e 39 da Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações:... III - os 

benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 

especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os 

segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ....” Assim, a ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias não cria óbices à concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, pois, figura-se em regime 

especial. Destarte, nos autos estão presentes tanto a prova testemunhal 

quanto a material, ambas em simetria. Portanto, conclui-se que a parte 

autora preenche os requisitos da Lei Previdenciária para fazer jus à 

aposentadoria por idade em decorrência do exercício de atividade rural, 

nos termos do art. 142 c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei n.º 8.213/1991. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e concedo ao 

requerente o benefício da aposentadoria por idade ao trabalhador rural, 

retroativa a data do requerimento administrativo (23/10/2017 – Num. 

13033530 pg. 03), no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, fazendo-o 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001023-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ZEFERINO CHENET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001023-31.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALCEU ZEFERINO CHENET RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Ante ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do 

NCPC, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por 

sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte 

autora, em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em honorários advocatícios à parte 

requerida, em 10% sobre o valor da causa, bem como em custas, cuja 

exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. 

Registre-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001238-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA BONI SGARABOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MIGUEL BERVILAQUA (TESTEMUNHA)

ADEMILSO LUIZ LAND (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001238-07.2018.8.11.0040. 
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REQUERENTE: MARISTELA BONI SGARABOTTO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH MARISTELA BONI 

SGARABOTTO, qualificada na inicial, ajuizou a presente ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de aposentadoria por idade, alegando fazer jus a tal benefício 

por ter sido segurada especial do requerido desde a infância, bem como 

por preencher os demais requisitos necessários. Recebida a inicial foi 

determinada a citação do requerido (Num. 12179965). O Requerido 

contestou a demanda, alegando a prescrição das parcelas antecedentes 

ao ajuizamento da demanda, e no mérito, a ausência de carência para 

concessão do benefício pleiteado (Num. 13278731), tendo a autora 

impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 13304465). Saneado o 

feito e afastada a preliminar aduzida, fora designada audiência de 

instrução (Num. 13438137), onde inquiriu-se duas testemunhas da parte 

autora, tendo a mesma apresentado alegações finais remissivas à inicial, 

ficando prejudicada a apresentação pelo requerido, ante sua ausência no 

ato (Num. 16002694). Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por 

MARISTELA BONI SGARABOTTO contra INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de aposentadoria 

por idade. A aposentadoria por idade é regulada pela Lei nº 8.213/91, 

devida aos trabalhadores com mais de 65 anos, quando homem e 60 anos, 

quando mulher, desde que cumprida a carência exigida. Todavia, o caso é 

de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com redação dada 

pela Lei 11.718/08): soma do tempo de trabalho rural e urbano, com o 

requisito etário do trabalhador urbano, qual seja, 65 anos de idade se 

homem e, 60 anos de idade se mulher. O ponto controverso do presente 

feito gira em torno da presença ou não das provas do exercício de 

atividade rural da Requerente. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação 

do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. 

Para a comprovação do exercício de atividade rural, a partir de 16 de abril 

de 1994, observando o disposto no § 3º do art. 55 desta lei, far-se-á 

alternativamente através de: Parágrafo único. A Comprovação do 

exercício da atividade rural referente ao período anterior à 16 de abril, 

far-se-á, alternativamente, através de: I – contrato individual de trabalho 

ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – Contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; III – declaração do sindicato de 

trabalhadores rurais, desde que homologada pelo INSS; VI – comprovação 

de cadastro do INCRA, no caso de produtores em regime de economia 

familiar; VI – bloco de notas de produtor rural;” Tal dispositivo não é 

taxativo, mas em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da 

mesma lei, pretende uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início 

de prova material. Eis o teor do citado dispositivo: “Art. 55 (...) § 3º – a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento.” Constata-se a presença de documentos que demonstram e 

provam a existência do trabalho rural narrado na inicial, a partir do ano de 

1969, posto que seus pais já exerciam atividade rural no ano de 1966 

(Num. 12178455), a qual exerceu até 1981, quando passou a trabalhar na 

zona urbana (Num. 12178492-Pág.6). Portanto, os documentos acostados 

com a inicial são aptos a ensejar início de prova documental para 

comprovação do exercício de atividade rurícola do período de 1969 a 

1981, totalizando 12 anos. Outrossim, a prova testemunhal corrobora a 

prova documental e atesta o exercício da atividade rural. Destarte, o início 

de prova material trazido pela parte requerente é confirmado assim, de 

maneira segura, pela prova testemunhal colhida nos autos, onde se 

constata que a autora laborou na área rural, cujos documentos têm força 

suficiente para preencher os requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91. Por 

fim deve ser consignado que a concessão do benefício à aposentadoria 

por idade para trabalhador rural não pode ser condicionado à contribuição 

para o sistema previdenciário, na condição de segurado especial. Os 

artigos 26 e 39 da Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações:... III - os 

benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 

especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os 

segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ....” Assim, a ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias não cria óbices à concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, pois, figura-se em regime 

especial. É comum no meio rural que o trabalhador alterne períodos de 

atividade rural e de atividade urbana, sem que consiga completar os 

requisitos para se aposentar por idade numa ou noutra categoria. Nesse 

sentido, o trabalhador rural que passava a exercer, temporária ou 

permanentemente, atividades de natureza urbana, encontrava-se num 

verdadeiro “paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao atingir 

idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu 

trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em 

razão de o curto período laboral não preencher o período de carência” 

(REsp 1407613/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, STJ – Segunda Turma, 

DJe 28/11/2014). Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 

20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 

8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de períodos que 

não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por idade. 

Trata-se da chamada aposentadoria por idade “híbrida”, cabendo ao 

segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 

60 (sessenta) anos de idade, se mulher. Nesse sentido tem se 

posicionado o STJ: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO 

ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA 

PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º DA LEI 8.213/1991, 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. OBSERVÂNCIA. 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei 11.718/2008 

introduziu no sistema previdenciário brasileiro uma nova modalidade de 

aposentadoria por idade denominada aposentadoria por idade híbrida. 2. 

Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período urbano ao período 

rural e vice-versa, para implementar a carência mínima necessária e obter 

o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado rural à regra 

básica para aposentadoria rural por idade com comprovação de atividade 

rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da Lei 

8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1367479/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, J. 04/09/2014, DJe 10/09/2014) Porém, 

tratando-se de aposentadoria por idade híbrida, em que ocorre a soma do 

tempo de trabalho rural e urbano, com o requisito etário do trabalhador 

urbano, deve-se restar demonstrado o cumprimento dos requisitos acima. 

Conforme documento de identidade juntado aos autos no Num. 

12178450-Pág. 8, a parte autora conta com 61 anos de idade, uma vez 

que nasceu em 12/08/1957, restando preenchido desta forma o requisito 

etário do § 3º do art. 48 da Lei n. 8213/91. Do mesmo modo, a autora 

possui 8 anos 3 meses de contribuição para com o requerido, do período 

de 16/09/1981 a 20/08/1982; 02/02/1998 a 02/10/2000; 1/07/2001 a 

15/03/2002; 1/04/2003 a 29/06/2003; 1/11/2003 a 31/05/2004; 1/06/2008 a 

17/12/2008; 1/11/2010 a 20/06/2013 (Num. 13278752-Pág.2-3). O mínimo 

de contribuições exigidas para a aposentadoria por idade, conforme 

dispõe o art. 25, II da Lei n. 8213/91 é 180 (cento e oitenta). Tendo sido 

reconhecido que a autora exerceu atividade rural de 1966 a 1981, que 

totalizam 12 anos somadas as contribuições individuais (8 anos e 03 

meses), temos um total de carência de 20 anos e 03 meses, cumprida 

desta forma, a exigência contida no inciso II do art. 25 da Lei n. 8213/91. 

Questão que merece ser enfrentada é quanto ao suposto requisito de ser 

o último vínculo previdenciário ser decorrente de trabalho rural. 

Destaque-se que para a conjugação do tempo de serviço rural e urbano 

não se exige que o segurado esteja desempenhando atividade rural por 

ocasião do requerimento administrativo do benefício e/ou do implemento do 

requisito etário. A aposentadoria híbrida, portanto, contempla tanto o 

segurado que foi para a cidade após o exercício de atividade rural, quanto 

aquele que, após prestar serviço de natureza urbana foi para o campo, 
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passando a exercer trabalho rurícola. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. TRABALHO URBANO. 

APOSENTADORIA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS. MULTA. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: 

inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o direito 

reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou do 

STJ. 2. A concessão do benefício pleiteado pela parte autora exige a 

demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência, 

mediante início razoável de prova material, corroborada com prova 

testemunhal, ou prova documental plena. 3. Requisito etário do autor 

(nascido em 13.01.1955) para aposentadoria rural em 13.01.2010 

(carência de 14 anos e 6 meses) e para a aposentadoria híbrida em 

13.01.2015 (carência de 15 anos). 4. Início de prova material: certidão de 

casamento em 1972 (fl. 10) e certidão de óbito registrado em 1989 (fl. 13), 

ambas constando a condição de lavrador do cônjuge; INFBEN informando 

que a parte autora percebe benefício previdenciário pensão por morte de 

trabalhador rural (fl. 17). 5. A prova oral produzida nos autos confirma a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora, pelo tempo de carência 

necessário (fls. 29/30). 6. O CNIS do postulante demonstrando que ela 

trabalhou em atividade tipicamente urbana, entre 1984 e 1991, não 

prejudica o seu direito a aposentadoria. O caso é de aposentadoria híbrida 

(art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 11.718/08). 

Soma do tempo de trabalho urbano e de rural, excluída a redução da 

idade. Precedentes do STJ e da TNU. (grifei) 7. DIB: a contar de 

13.01.2015, data que implementou todas as condições para a concessão 

do benefício. 8. Atrasados: correção monetária e os juros moratórios 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal. 9. Aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública, 

incabível na espécie. 10. Apelação improvida. Remessa oficial 

parcialmente provida, nos termos dos itens 7, 8 e 9”. (TRF 1ª. 2ª T. AC 

0006062-85.2013.4.01.9199/MT, Rel. Conv. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha, DJE. 04/09/2015) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. CONJUGAÇÃO COM 

TEMPO DE SERVIÇO URBANO. APOSENTADORIA MISTA OU HÍBRIDA. 

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. 1. Estabelece o § 3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento''. 2. Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 

20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 

8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de períodos que 

não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por idade. 

Trata-se da chamada aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", 

cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. 3. Para a conjugação 

do tempo de serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola 

(art. 51, § 4º do Decreto nº 3.048/1999). (grifei) 4. No caso em apreço, a 

parte autora logrou êxito em comprovar o exercício de atividade rural em 

todos os períodos controversos, mediante apresentação de início razoável 

de prova material devidamente corroborado por prova testemunhal. Não 

obstante, deixou de atendeu ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, razão pela qual não se afigura possível a 

concessão aposentadoria por idade na modalidade rural. 5. Por outro lado, 

no caso concreto verifica-se a possibilidade de acréscimo do tempo de 

serviço urbano da parte autora ao aludido tempo de trabalho rural, com a 

consequente concessão de aposentadoria por idade híbrida, haja vista o 

implemento do requisito etário e a comprovação do tempo de serviço 

exigido na data de entrada do requerimento administrativo. 6. O termo 

inicial do benefício é data de entrada do requerimento administrativo. 7. A 

correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as parcelas em 

atraso devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. 8. Os honorários advocatícios são fixados em 

desfavor da autarquia previdenciária em 10% (dez por cento) das 

prestações vencidas até a prolação deste acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular, conforme Súmula nº 

111 do STJ, e art. 20, § 4o do CPC. 9. Em se tratando de causas ajuizadas 

perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas, por força do art. 

4º, I da Lei 9.289/1996, o que se repete nos Estados onde houver lei 

estadual assim prescrevendo, como é o caso de Minas Gerais (Lei nº 

14.939/2003). 10. Relativamente ao adiantamento da prestação 

jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos exigidos no art. 

273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º do mesmo Diploma, fica 

esta providência efetivamente assegurada na hipótese dos autos, já que a 

conclusão daqui emergente é na direção da concessão do benefício. 

Precedentes. 11. Apelação da parte autora provida.” (TRF1ª. 1ª Câmara 

Regional Previdenciária de MG. AC 0047475-49.2011.4.01.9199 / MG, Rel. 

JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 04/04/2016) 

Inclusive, o próprio Decreto nº 3.048/1999, com alterações trazidas pelo 

Decreto nº 6.722, de 30/12/2008, prevê no § 4º do seu art. 51 que a 

aposentadoria por idade híbrida tem cabimento “ainda que na oportunidade 

do requerimento da aposentadoria o segurado não se enquadre como 

trabalhador rural”. No mais, embora a autora tenha perdido a qualidade de 

segurada quando do requerimento administrativo em 15/06/2016 (Num. 

12178450-Pág.6), uma vez que sua última contribuição se deu no ano de 

2013, fato é que, nos termos do art. 30 da Lei n. 10.741/03, “a perda da 

condição de segurado não será considerada para a concessão da 

aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o 

tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência 

na data de requerimento do benefício”. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e concedo a MARISTELA BONI 

SGARABOTTO os benefícios da aposentadoria por idade híbrida, nos 

termos do art. 48, §§ 3º e 4º da Lei n. 8.213/91, retroativa a data do 

requerimento administrativo (15/06/2016 - Num. 12178450-Pág.6), nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, entendo presentes os requisitos 

para concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus boni iuris 

restou comprovado quando do preenchimento dos requisitos do beneficio 

de aposentadoria por idade híbrida pela autora e, o periculum in mora, pela 

condição social da mesma, a qual é considerada pobre nos termos da lei. 

Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos 

termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS conceda o 

pagamento a parte requerente da aposentadoria por idade híbrida, 

devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Sobre as prestações em atraso, quanto à correção monetária, aplica-se o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do 

inadimplemento de cada parcela. Por outro lado, quanto à fixação dos 

juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela 

Lei n. 11960/09, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança, a 

partir da citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004381-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004381-38.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA LUIZA DA SILVA MIRANDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 
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SEGURO SOCIAL Ante ao exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do NCPC, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em honorários 

advocatícios à parte requerida, em 10% sobre o valor da causa, bem 

como em custas, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, 

§3º, do NCPC. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas 

baixas e anotações. Publicada em audiência. Saem os presentes 

intimados. Registre-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001709-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI RODRIGUES NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001709-57.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

IRENI RODRIGUES NEVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário ajuizada por IRENI RODRIGUES NEVES contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do 

requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez em seu favor. 

Para tanto sustenta que devido às enfermidades enfrentadas, a mesmo 

não consegue mais desenvolver suas atividades laborativas, tendo o 

requerido cessado o benefício de auxílio-doença. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial, foi deferida a tutela antecipada e determinada a citação do 

requerido (Num. 5905311). O requerido apresentou contestação aduzindo 

a ausência de incapacidade pela parte autora (Num. 8120827), tendo a 

parte autora impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 8799725). 

Determinada a realização de perícia, o laudo restou juntado aos autos no 

Num. 10770719, sobre o qual manifestou a parte autora e o requerido. 

Laudos complementares em num. 13175349 e num. 14524649. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de 

Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, formulado por IRENI RODRIGUES NEVES 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 5904900. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 10770719), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma total e temporária. Ademais, em que pese a 

insurgência da parte autora quanto ao laudo apresentado, fato é que resta 

claro que, para as patologias sofridas pela autora, existe possibilidade de 

tratamento, bem como não se pode olvidar que a mesma conta com 45 

anos de idade, situações que, analisadas em conjunto, tornam a 

aposentadoria por invalidez um tanto quanto precipitada, ao menos por 

ora, sendo cabível o benefício de auxílio doença. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA 

NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO PERICIAL. 

INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo do STJ nº 2). 

Assim, tratando-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo 

econômico do pleito inicial, tem-se por interposta a remessa necessária. 2. 

Considerando que os quesitos apresentados pelas partes foram 

devidamente respondidos pelo perito judicial, abrangendo todas as 

questões relevantes ao deslinde do feito, bem como que, o quadro de 

saúde da segurada foi criteriosamente avaliado à luz da documentação 

médica constante nos autos (relatórios, exames e receituários), não se 

mostra razoável o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de 

defesa pela simples ausência de remessa dos autos do processo para o 

desempenho de seu trabalho. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 4. No caso 

concreto, comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte 

autora (grifei) (serviços gerais, nascida em 08/07/1961), portadora de 

"Espondiloartrose, Síndrome do Túnel do Carpo e Osteoporose", bem como 

incontroversas a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. (grifei) 

5. (...)”. (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Juiz De Fora, AC 

0068563-41.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 20/11/2017) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO 

COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. LIVRE 

CONVENCIMENTO. TERMO A QUO. CONSECTÁRIOS E DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 2. No caso concreto, 

comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte autora 

(grifei) (doméstica, nascida em 12/07/1953), portadora de "Tendinose do 

Supra Espinhal, Moderado derrame de articulação acrômio clavicular e 

alterações degenerativas compatíveis com a faixa etária", bem como 

demonstrados a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença (grifei), desde a data da 

sua indevida cessação na via administrativa, é medida que se impõe. (...)”. 

(TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0001998-61.2015.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 09/11/2017). Outrossim, quanto ao 

pedido de designação de novo perito para realização de novo laudo 

pericial, tenho que a produção de prova destina-se à formação do 
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convencimento do magistrado, cabe a ele decidir sobre a pertinência e a 

necessidade de realização das provas a fim de se certificar das versões 

relatadas pelas partes. E, sendo o magistrado o destinatário das provas, e 

convencido da desnecessidade de outras provas para o deslinde da 

questão, não se cogita falar em cerceamento de defesa, porquanto pode 

ele indeferir a produção de qualquer uma delas, por entender, justamente, 

que se trata de diligência irrelevante ao equacionamento da lide ou 

meramente protelatória. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE 

REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVAS 

ACOSTADAS AOS AUTOS CONSIDERADAS SUFICIENTES PELAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO 

LAUDO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. - O juiz não está adstrito ao 

laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas constantes dos 

autos a fim de estabelecer o seu convencimento acerca da demanda (art. 

436 do CPC).- A teor do disposto no art. 437 do CPC, cabe ao juiz apreciar 

a necessidade de realização de nova perícia, quando a matéria não lhe 

parecer suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos. 

Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp n. 49.234/SP, rel. Min. 

Cesar Asfor Rocha, julgado em 28-2-2012). Diante do exposto e pelo mais 

que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário 

de benefício, devido desde a cessação administrativa do benefício em 

18/10/16 – Num. 5904959. Visando evitar a cessação do benefício, nos 

termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela MPV n. 

767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da cessação do 

benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, contados da efetiva 

implantação, para tratamento e/ou reabilitação para outra profissão. Sobre 

as prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006119-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE ENGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006119-27.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARINETE ENGEL REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. A requerente propôs pedido de reconsideração da 

decisão de num. 16017082 a qual indeferiu a tutela de urgência ante a 

falta de cumprimento do período de carência necessário à concessão do 

benefício pleiteado na inicial. Pois bem, analisando o pedido de 

reconsideração da decisão, entendo que a pretensão da parte autora 

merece guarida. Isto porque, ao volver os olhos mais uma vez ao CNIS 

juntado pela autora, verifico que, em que pese a mesma tenha deixado de 

contribuir por mais de um ano, fato é que, no presente ano de 2018, a 

requerente conta com 07 contribuições, fazendo jus, portanto, ao 

recebimento do benefício de auxílio-doença, de acordo com o estabelecido 

no artigo 27-A da Lei 8.213/91. Portanto, de rigor é a reconsideração da 

decisão retro. Direto ao ponto, trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MARINETE ENGEL contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16011151. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. 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, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005929-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FUZARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005929-64.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIO FUZARO RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT 

Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIO FUZARO contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15822555-Pág.14, 

em que comprova recebimento do beneficio até 21/06/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. 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, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005542-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005542-83.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA ANTONIA MORAIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos/BG. Trata-se de ação de concessão de pensão por 

morte ajuizada por MARIA ANTONIA MORAIS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, a qual a autora requer a 

concessão de pensão pela morte de seu companheiro ADONIAS PEREIRA 

DE SOUZA, aduzindo que conviveram em união estável por 20 anos, até 

que este veio a falecer em 16/03/2017, sendo que o mesmo era segurado 

do requerido. Recebida a inicial foi deferida a tutela de urgência e 

determinada a citação do requerido (Num. 12026635). O requerido 

apresentou contestação, aduzindo a ausência de comprovação de 

dependência da autora para com o falecido (Num. 13153890). Em 

audiência de instrução realizada na data de 17/10/2018, foram inquiridas 

testemunhas e apresentado memoriais remissivos à inicial pela autora, 

restando prejudicada a apresentação pelo requerido, ante sua ausência 

no ato (Num. 16003626). É o relatório. Decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA para a concessão de pensão por morte, proposta por 

MARIA ANTONIA MORAIS contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Para a concessão do benefício de pensão 

por morte, necessário se faz a demonstração da condição de segurado 

do falecido, bem como da situação de dependência da Requerente, nos 

termos do artigo 74 da Lei 8213/91. O CNIS juntado aos autos no Num. 

11123261, demonstra a condição do “de cujus” de segurado do requerido, 

o qual recebeu aposentadoria até a data de seu óbito. Portanto, afirma-se 

que resta incontroversa e comprovada a qualidade de segurado do “de 

cujus”. Assim, passo a analisar a dependência da Requerente. Presente 

nos autos documentos que comprovam a união estável entre o casal, 

mormente a certidão de óbito, onde se encontra averbado que o “de cujus” 

vivia em união estável com a autora há 20 anos, bem como a certidão de 

casamento no religioso (Num. 10470320). Outrossim, os depoimentos 

testemunhais demonstram que a autora e o “de cujus” mantinham 

relacionamento conforme descrito na inicial, corroborando com os 

documentos juntados aos autos. O artigo 16 da Lei 8213/91 assim elenca: 

“São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e 

o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 

deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 

21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou 

mental ou deficiência grave”. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO 

POR MORTE URBANA. VIÚVA. COMPANHEIRA. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. São pressupostos à concessão do 

benefício: a) o óbito do segurado; b) a qualidade de dependente; e c) a 

dependência econômica, que pode ser presumida ou comprovada (art. 16, 

§ 4º, da Lei 8.213/91). 2. Na hipótese, houve a apresentação da certidão 

de óbito, indicando o falecimento em 11/09/2007 (fls. 25), e da CTPS (fls. 

81-89), não impugnados pela autarquia previdenciária, resultando em fato 

incontroverso. A autora logrou êxito em comprovar ser dependente de 

dependente de segurado, na condição de companheira, eis que houve a 

apresentação de comprovantes de residência indicativos de coabitação, 

bem assim fichas cadastrais em lojas de varejo onde consta a autora 

como "esposa" do de cujos, documentação essa corroborada por prova 

testemunhal idônea e inequívoca. 3. Correção monetária e juros nos 

termos do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. 4. Nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção. 5. Em se 

tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, 

abrangidas,inclusive, as despesas com oficial de justiça. 6. Remessa 

oficial parcialmente provida apenas para que sejam observadas as 

estipulações para apuração dos consectários legais.” (TRF-1 - REO: 

00270962420104019199  0027096-24 .2010 .4 .01 .9199 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 

09/09/2015, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/10/2015 e-DJF1 P. 

2511. No caso em comento, verifica-se que o Requerente demonstrou 

manter união estável com a pessoa do “de cujus”, até a época do 

falecimento deste, o que restou provado em especial pelos documentos, 
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juntamente com os depoimentos das testemunhas ouvidas pelo juízo, as 

quais atestam que conheceram a autora e seu companheiro, confirmando 

a existência da união afetiva. Importante ressaltar que o benefício de 

pensão por morte tem natureza alimentar, de subsistência, voltada a 

assegurar a sobrevivência daquele que vive sob a dependência 

econômica de outrem. Enfim, a pensão por morte tem como escopo de 

suprir a referida dependência econômica. Assim, demonstrada a condição 

de segurada do falecida, a condição de dependência e a necessidade 

econômica da Requerente, possível se faz o deferimento do pedido, ante o 

preenchimento dos requisitos legais. Considerando que o de cujus verteu 

mais de 18 contribuições para com o requerido, bem como manteve união 

estável para com o requerente por tempo superior a dois anos, e, 

considerando que a requerente contava com 24 anos de idade na data do 

óbito do segurado, nos termos do art. 77, § 2º, V, “c” - 2, da Lei n. 

8.213/91, o benefício será devido por 06 anos. Ante o exposto, e com 

fulcro nos artigo 74 e 77 da Lei 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

diante da comprovação dos requisitos para sua concessão. Condeno o 

Requerido a pagar a Requerente o benefício previdenciário de pensão por 

morte (art. 77, § 2º, V, “c”, da Lei n. 8.213/91) a partir da data do óbito do 

de cujus (16/03/17 - Num. 10470320 – pg. 08), em valor a ser arbitrado 

nos termos do art. 75 da Lei nº 8.213/91, fazendo-o com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Sobre as prestações 

em atraso, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 

870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária 

incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, 

quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a 

redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004140-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004140-64.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARILENE SILVA DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Visto/DH Ante o informado no Num. 

13819291, intime-se a parte requerente para se manifestar acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias. Após, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006214-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TELMA PEREIRA MIGUINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006214-57.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA TELMA PEREIRA MIGUINS RÉU: INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação 

de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por MARIA TELMA PEREIRA contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, 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. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros e requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 16087075 (pg. 08 e 09), em que comprova a qualidade 

de segurado e o cumprimento do período de carência. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. 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, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005156-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SOUZA NERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005156-53.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

PEDRO SOUZA NERES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
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Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de 

Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por PEDRO 

SOUZA NERES contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto 

sustenta que em razão dos problemas de saúde enfrentados, encontra-se 

incapacitado para realização de atividades laborativas. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial (Num. 10159216) e deferida a tutela de 

urgência, foi determinada a citação do requerido. O requerido contestou a 

demanda alegando preliminar de prescrição quinquenal das parcelas 

vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, bem como a ausência de 

carência e a incapacidade laborativa pela parte autora (Num. 13667757), o 

que fora impugnado (Num. 13832344). Determinada realização de perícia 

(Num. 12525503), o laudo restou juntado aos autos no Num. 13465992. 

Oportunizada manifestação às partes, o autor apresentou impugnação no 

Num. 13779798, juntando relatório médico no Num. 13947648. É o relatório. 

Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de Benefício Previdenciário de 

Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por PEDRO 

SOUZA NERES contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas, razão pela qual, passo ao exame do mérito. Inicialmente, no que 

tange a preliminar aduzida, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 07/07/2017 (Num. 10158402) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 04/10/2017, não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. No que tange ao mérito, 

ressalto que para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo pericial (Num. 

13465992) é possível divisar que a parte autora está em condições de 

exercer a função motorista, pois existe tratamento para a patologia, desta 

forma não há comprovação do requisito descrito acima no item III. Assim, 

não merece guarida a pretensão da parte autora, conforme o 

entendimento jurisprudencial .  Vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR 

URBANO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CAPACIDADE LABORAL. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. 

Os requisitos para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por 

invalidez estão dispostos no art. 42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais 

sejam: 1) qualidade de segurado; 2) cumprimento do período de carência 

(12 contribuições), quando exigida; 3) incapacidade parcial ou total e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) representando esta última aquela incapacidade insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que garanta 

a subsistência (incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não 

ser a doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime 

Geral da Previdência Social. 2. Restando incontroverso o cumprimento dos 

requisitos: qualidade de segurado e período de carência; a controvérsia 

trazida pelo INSS cinge-se à presença da incapacidade total/parcial e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) para o exercício de atividade que garanta a subsistência. 3. Na 

hipótese, o laudo judicial (fls. 20/21) concluiu que a parte autora é 

portadora de espondilodiscoartrose de coluna cervical com radiculopatia 

(CID 10: M50.1 e M19.9), necessitando de acompanhamento médico e 

fisioterápico, incapacitada parcial e permanentemente para o exercício de 

atividades laborais que exijam esforço físico moderado ou severo, longos 

períodos em posições que mantenham má postura para a coluna e 

extensos percursos de deambulação. No entanto, o laudo foi peremptório 

ao afirmar que a incapacidade acima mencionada não se estende à 

atividade laborativa habitual da requerente (cabeleireira). A idade 

avançada (62 anos) não tem o condão de alterar a conclusão do laudo 

pericial, eis que a autora se encontra apta para a atividade laborativa que 

garante a sua subsistência, não necessitando ser reabilitada em outra 

função.(grifei) (...)”. Apelação do INSS provida. A Turma, por unanimidade, 

deu provimento à apelação do INSS. (TRF1. 2ª T. ACORDAO 

00535335820174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE 

SOUSA, e-DJF1 DATA:24/01/2018 PAGINA:.). Quanto a impugnação do 

laudo médico pela parte autora, requerendo seja confeccionado novo 

laudo médico-pericial para sanar divergências, fato é que a perícia restou 

satisfatoriamente conclusiva, no sentido de que o paciente não possui no 

momento incapacidade laboral, não merecendo prosperar sua pretensão. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE 

INCAPACIDADE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. 

NULIDADE INEXISTENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 2. Inexistindo 

incapacidade, como na hipótese, inviável se mostra a concessão do 

benefício (fls. 86). 3. A prova técnica, realizada por profissional da 

confiança do Juízo, equidistante das partes, deve prevalecer sobre as 

conclusões parciais dos litigantes. 4. Ademais, negada a incapacidade, 

inócua seria a realização de audiência, pois a prova oral não substituiria a 

prova técnica para a resolução da lide. Nulidade inexistente. 5. Apelação 

d e s p r o v i d a .  S e n t e n ç a  m a n t i d a .  ( A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 

0049855-06.2015.4.01.9199/MT, 1ª Câmara Regional Previdenciária da 

Bahia - TRF da 1ª Região, Rel. Cristiano Miranda de Santana. j. 06.10.2017, 

unânime, e-DJF1 16.02.2018). “Grifou-se.” Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC, 

revogando a tutela de urgência concedida neste feito. Oficie-se ao EADJ 

para que suspenda o pagamento do benefício concedido em tutela 

antecipada. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade 

das custas processuais e dos honorários advocatícios deverá ser 

suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito e não 

havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações 

e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001199-44.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA TATIANA DE MIRANDA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por MARIA TATIANA DE MIRANDA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do 

requerido ao pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas 

de saúde enfrentados, encontra-se incapacitado para realização de 
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atividades laborativas, tendo o requerido cessado o beneficio na esfera 

administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 5491093), 

foi deferida a medida liminar e determinada a citação do requerido. O 

requerido contestou a demanda alegando preliminar de prescrição 

quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, 

bem como a ausência de carência e a incapacidade laborativa pela parte 

autora (Num. 6875024), o que fora impugnado (Num. 7319400). Afastada 

a preliminar aduzida, e determinada realização de perícia (Num. 8257843), 

o laudo restou juntado aos autos no Num. 9752280. Oportunizada 

manifestação às partes, o autor apresentou impugnação no Num. 

10068700, juntando relatório médico no Num. 10368451. Deferido o laudo 

complementar (Num. 10512798), fora juntado no Num. 12226651, havendo 

a parte autor postulado pela desistência da ação (Num. 12735359), 

manifestando-se o requerido contrariamente à pretensão (Num. 

14685090). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por MARIA TATIANA DE MIRANDA SILVA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela 

qual, estando apto, não há que se falar em desistência, de modo que 

passo ao exame do mérito (CPC, art. 4º). Ressalto que para a concessão 

do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Pela 

análise do laudo pericial e seu complemento (Num. 9752280 e 12226651) é 

possível divisar que a parte autora não apresenta incapacidade para suas 

atividades habituais e profissionais, desta forma não há comprovação do 

requisito descrito acima no item III. Assim, não merece guarida a pretensão 

da parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

TRABALHADOR URBANO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CAPACIDADE 

LABORAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. Os requisitos para a concessão do auxílio-doença e da 

aposentadoria por invalidez estão dispostos no art. 42, caput e § 2º, da 

Lei 8.213/91, quais sejam: 1) qualidade de segurado; 2) cumprimento do 

período de carência (12 contribuições), quando exigida; 3) incapacidade 

parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) representando esta última aquela 

incapacidade insuscetível de recuperação ou de reabilitação para o 

exercício de atividade que garanta a subsistência (incapacidade total e 

permanente para o trabalho) e 4) não ser a doença ou lesão preexistente 

à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social. 2. Restando 

incontroverso o cumprimento dos requisitos: qualidade de segurado e 

período de carência; a controvérsia trazida pelo INSS cinge-se à presença 

da incapacidade total/parcial e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para o exercício de atividade 

que garanta a subsistência. 3. Na hipótese, o laudo judicial (fls. 20/21) 

concluiu que a parte autora é portadora de espondilodiscoartrose de 

coluna cervical com radiculopatia (CID 10: M50.1 e M19.9), necessitando 

de acompanhamento médico e fisioterápico, incapacitada parcial e 

permanentemente para o exercício de atividades laborais que exijam 

esforço físico moderado ou severo, longos períodos em posições que 

mantenham má postura para a coluna e extensos percursos de 

deambulação. No entanto, o laudo foi peremptório ao afirmar que a 

incapacidade acima mencionada não se estende à atividade laborativa 

habitual da requerente (cabeleireira). A idade avançada (62 anos) não tem 

o condão de alterar a conclusão do laudo pericial, eis que a autora se 

encontra apta para a atividade laborativa que garante a sua subsistência, 

não necessitando ser reabilitada em outra função.(grifei) (...)”. Apelação 

do INSS provida. A Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação do 

INSS. (TRF1. 2ª T. ACORDAO 00535335820174019199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, e-DJF1 

DATA:24/01/2018 PAGINA:.). Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC, revogando a tutela de 

urgência concedida neste feito. Oficie-se ao EADJ para que suspenda o 

pagamento do benefício concedido em tutela antecipada. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em conformidade com 

o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Certificado o trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005063-90.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS AZOVEDI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação para Concessão de Beneficio 

Previdenciário de Aposentadoria por Idade – Rural proposta por JOSÉ 

CARLOS AZOVEDI, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial, objetivando o pagamento do 

beneficio de aposentadoria por idade na qualidade de segurado especial – 

rural. Para tanto, afirma que na infância iniciou o labor rural juntamente 

com seus pais e, posteriormente, como empregado rural em fazendas, o 

que permanece até o momento. Recebida a inicial (Num. 10100394), a 

tutela antecipada foi indeferida, sendo determinada a citação do requerido. 

O requerido apresentou contestação alegando a ausência de 

comprovação quanto ao período de atividade rural exercido pela autora, 

requerendo a improcedência da demanda (Num. 10849891). Em audiência 

de instrução e julgamento foram inquiridas testemunhas (Num. 15234049), 

tendo a parte autora apresentado memoriais remissivos à inicial. É o 

relatório. Decido. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE proposta por JOSÉ CARLOS AZOVEDI em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. O trabalhador rural, 

consoante o artigo 12 da Lei 8.212/91 e art. 11 da Lei 8.213/91, é 

segurado obrigatório, pois vinculado ao sistema previdenciário, sem 

possibilidade de exclusão voluntária. A aposentadoria por idade é 

regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 

anos, quando homem e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a 

carência exigida. Todavia, quanto aos trabalhadores rurais a idade mínima 

é reduzida em 05 (cinco) anos para ambos os sexos, conforme dispõe a 

Carta Magna de 1988, em seu art. 201, § 7º, inciso II, com redação dada 

pela emenda Constitucional n.º 020/98: “§ 7º - É assegurada 

aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 

obedecidas as seguintes condições: II - sessenta e cinco anos de idade, 

se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos 

o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos 

o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Para a concessão 

do benefício da aposentadoria por idade, o trabalhador rural deverá 

preencher os requisitos legais intrínsecos, quais sejam, idade mínima e 

efetiva comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua”. Ademais, o art. 48, § 2º da Lei n.º 8.213/91 dispõe acerca 

dos requisitos necessários para concessão da aposentadoria por idade 

rural, in verbis: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (grifei), computado o 

período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei” A 

comprovação do requisito da idade mínima para a concessão do benefício 

pretendido é manifesto, já que reside no ventre dos autos a cópia do 

documento de identidade da parte autora onde se constata que a mesma 

nasceu em 15/12/1955 (Num. 10097080). O ponto controverso do 
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presente feito gira em torno da presença ou não das provas do exercício 

de atividade rural da parte requerente pelo período de carência exigido 

pela legislação vigente. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação do 

exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. A 

comprovação do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, 

por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato 

rural; III – declaração fundamentada de sindicato que represente o 

trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de 

pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; V – bloco de notas do produtor rural; VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação 

de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X – 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra”. Destarte, 

devem-se juntar comprovantes da atividade rural com norte no dispositivo 

acima, ainda que de forma descontínua, referente ao período de carência 

exigido pela Lei, que no presente caso é estabelecido pelo artigo 142 da 

Lei 8.213/91, sendo de 180 meses de atividade rural anteriores à 

concessão do benefício. Compulsando os autos verifico que o autor juntou 

tão somente cópia da CTPS (Nums. 10097162, 10097339 e 10097373), 

onde consta o exercício de atividades de rurícola em 1988 a 1991; 

serrador de madeira de 01/02/93 a 16/02/94, motossereiro de 01/07/94 a 

02/08/99 , 01/06/2000 a 24/07/2001, 01/08/2001/ a 20/05/2005 e 

01/06/2005 a 08/08/2005; serviços gerais de 25/08/2005 a 23/09/2005 e 

11/11/06 a 13/04/2007; cortador de madeira de 02/05/2007 a 01/08/2008; 

operador de máquina de 02/03/2008 a 31/07/11 e, por último, a de caseiro, 

de 01/02/12 a 08/08/12, 15/08/12 a 16/08/14 e 02/05/14 a 30/06/14. Assim, 

tendo o autor aduzido na inicial que, desde 1988 exerceu atividades 

laborativas na área rural deveria ter juntado documentos comprobatórios 

do exercício da atividade rural, e não o tendo feito, não é admissível a 

prova exclusivamente testemunhal para comprovar tais alegações. Neste 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REGIME 

DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 

PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

149/STJ. 1. O STJ, no julgamento do REsp 1.304.479/SP, submetido à 

disciplina do 543-C do CPC, fixou entendimento de que não é admissível a 

extensão da qualificação de rurícola de cônjuge que tenha laborado em 

atividades urbanas. No mesmo sentido o REsp 1.310.096/SP, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/3/2014 em que se 

decidiu: "De acordo com a jurisprudência desta egrégia Corte Superior de 

Justiça, a despeito de a certidão de casamento qualificar o cônjuge da 

parte autora como lavrador, tal documento não é suficiente para 

comprovar início de prova material, quando averiguado - como no presente 

caso - que o cônjuge exerce atividade urbana em momento ulterior. 

Incidência da Súmula 149 do STJ". 2. Segundo a Súmula 149/STJ, "a prova 

exclusivamente testemunhal não basta a comprovar atividade rurícola, 

para efeito de obtenção de benefício previdenciário". 3. Inexistente início 

de prova material em nome da autora, não há como se deferir o direito ao 

benefício previdenciário pleiteado. 4. Agravo regimental não provido.” 

(STJ. 1ª T. AgRg no REsp: 1341323 SP 2012/0183160-4, Relator: Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, J. 15/05/2014, DJe 21/05/2014). Feitas essas 

considerações, a improcedência da ação é medida que se impõe. Posto 

isso, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em 

conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, 

levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo, 

inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001401-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001401-84.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CESAR AUGUSTO BORGES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Ressai dos autos que a parte autora 

ingressou com pedido de desistência da ação (id. 15240989). É o relatório. 

Decido. A desistência da ação provoca a extinção do processo sem 

resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte autora venha 

outra vez a propor a mesma ação. Ante ao exposto, em cumprimento aos 

limites procedimentais do NCPC, determinado pelo artigo 200, parágrafo 

único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código 

de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e anotações. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001744-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001744-80.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PEDRO JOSE DA COSTA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG Ressai dos autos que a parte autora ingressou com 

pedido de desistência da ação (Num. 13886556). É o relatório. Decido. A 

desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a parte autora venha outra vez a 

propor a mesma ação. Ante ao exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do NCPC, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código 

de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e anotações. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005456-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI OLINKEVICZ ZANELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO SENTENÇA Processo: 1005456-15.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARLI OLINKEVICZ ZANELLA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. MARLI OLINKEVICZ ZANELLA, qualificada na inicial, 

ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de aposentadoria 

por idade híbrida, alegando fazer jus a tal benefício por ter sido segurada 

especial e urbana do requerido, bem como por preencher os demais 

requisitos necessários. Recebida a inicial foi determinada a citação do 

requerido (Num. 10409149). O Requerido contestou a demanda, alegando 

a ausência de carência para concessão do benefício pleiteado (Num. 

11424143). A requerente impugnou a contestação em num. 11768996, 

rechaçando os pontos controvertidos pelo requerido e ratificando o já 

exposto na inicial. Designada audiência de instrução, a mesma foi 

realizada em 05/09/2018, tendo sido inquiridas duas testemunhas da parte 

autora, tendo a mesma apresentado alegações finais remissivas à inicial, 

ficando prejudicada a apresentação pelo requerido, ante sua ausência no 

ato (Num. 15481789). Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por MARLI 

OLINKEVICZ ZANELLA contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de aposentadoria por idade. A 

aposentadoria por idade é regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos 

trabalhadores com mais de 65 anos, quando homem; e 60 anos, quando 

mulher, desde que cumprida a carência exigida. Todavia, o caso é de 

aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com redação dada 

pela Lei 11.718/08): soma do tempo de trabalho rural e urbano, com o 

requisito etário do trabalhador urbano, qual seja, 65 anos de idade se 

homem; e 60 anos de idade, se mulher. O ponto controverso do presente 

feito gira em torno da presença ou não das provas do exercício de 

atividade rural da parte autora. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação 

do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. 

A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) V – bloco de notas do 

produtor rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas 

fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 

8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – documentos fiscais relativos a entrega 

de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou 

outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII – comprovantes de recolhimento 

de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) IX – cópia da declaração 

de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei nº 11.718, de 

2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é taxativo, mas 

em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da mesma lei, pretende 

uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início de prova material. Eis 

o teor do citado dispositivo: “Art. 55 (...) § 3º – a comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.” 

Constata-se a presença de certidão de casamento dos pais da autora 

datada em 26/06/1956 em que consta a profissão de seu genitor como a 

de lavrador; certidão de nascimento dos irmãos da autora de 1958 a 1963, 

na qual se constata a profissão do genitor da mesma como agricultor; 

carteira do sindicato dos trabalhadores rurais do genitor da autora datada 

de 05/01/1970 em que consta como dependente do mesmo a autora que 

naquela datada contava com 17 anos; título de eleitor do genitor da autora 

datado de 16/08/1978, constando a profissão de agricultor; certidão de 

casamento da autora datada em 13/05/1972 em que consta como 

profissão de seu esposo a de agricultor; notas fiscais em nome de seu 

genitor datadas em 1979 a 1980; certidão de nascimento do filho da autora 

datada em 26/05/1987 em que consta como profissão do esposo da 

autora a de agricultor, além de matrícula de imóvel rural em nome do 

esposo da parte autora com registro em 15/10/1986. No mais, a prova 

testemunhal corrobora a prova documental e atestando o exercício da 

atividade rural. Destarte, o início de prova material trazido pela parte 

requerente é confirmado, assim, de maneira segura, pela prova 

testemunhal colhida nos autos, onde se constata que a parte autora 

laborou na área rural, cujos documentos têm força suficiente para 

preencher os requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91. Assim, deve ser 

considerado como cômputo rural o período laborado pela autora a partir 

dos doze anos de idade (14/09/1964) até o ano de 1987, uma vez que até 

o ano de 1987 existe tanto prova documental, quanto prova testemunhal. 

Por fim, reconhece-se 24 anos de atividade rural. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL. ÍNICIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. MULTA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS. 1. O 

reconhecimento de tempo de serviço prestado na condição de trabalhador 

rural exige início razoável de prova material. É inadmissível prova 

exclusivamente testemunhal. 2. A controvérsia dos autos cinge-se ao 

reconhecimento do tempo exercido em atividade rural, no período de 

04/07/1973 a 14/02/1987. Não há como prosperar, no entanto, a tese da 

apelante de inexistência da condição de rurícola da autora no período 

controverso, uma vez que a documentação coadunada aos autos foi 

suficiente para comprovar a condição de rurícola da autora no período 

averbado. Com efeito, para demonstrar o exercício da atividade rural, a 

parte autora acostou aos autos certidão de casamento dos pais, em 1942, 

a qual aponta a condição de lavrador dos seus genitores, juntou ainda 

Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ampére no mesmo 

sentido, Título De Propriedade Rural e declaração de imposto de renda em 

que consta a autora como dependente do trabalhador rural, seu genitor. A 

prova testemunhal, por sua vez, portou idoneidade em grau suficiente 

para atestar o exercício habitual da atividade rural alegada, a partir do ano 

de 1973 quando a autora completou 12 anos. Assim, o acervo probatório 

produzido nos autos é hábil para comprovar o direito da parte autora ao 

reconhecimento de efetivo labor rural no período compreendido entre 

04/07/1973 a 1402/1987, ensejando, assim, o reconhecimento e 

consequente averbação de tempo de serviço rural. 3. É possível o 

cômputo, para fins previdenciários, da atividade rural do menor em regime 

de economia familiar somente a partir dos 12 (doze) anos de idade, desde 

que comprovada por prova material e corroborada por prova testemunhal, 

conforme jurisprudência pacífica do STJ. (grifei) (...)” (TRF1. 1ª Câmara 

Regional Previdenciária Da Bahia. ACORDAO 00488750620084019199, 

JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, e-DJF1 DATA:06/12/2017) 

Por fim deve ser consignado que a concessão do benefício à 

aposentadoria por idade para trabalhador rural não pode ser condicionada 

à contribuição para o sistema previdenciário, na condição de segurado 

especial. Os artigos 26 e 39 da Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 

26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:... III - 

os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 

especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os 

segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ....” É comum no meio rural que o 

trabalhador alterne períodos de atividade rural e de atividade urbana, sem 

que consiga completar os requisitos para se aposentar por idade numa ou 

noutra categoria. Nesse sentido, o trabalhador rural que passava a 

exercer, temporária ou permanentemente, atividades de natureza urbana, 

encontrava-se num verdadeiro “paradoxo jurídico de desamparo 

previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a 

aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha como 

desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral 

não preencher o período de carência” (STJ. 2ª T. REsp 1407613/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, DJe 28/11/2014). Com as alterações 

introduzidas pela Lei 11.718, de 20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º 
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e 4º ao art. 48 da Lei 8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o 

cômputo de períodos que não sejam de atividade rural, para fins de 

aposentadoria por idade. Trata-se da chamada aposentadoria por idade 

“híbrida”, cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem; e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. Nesse 

sentido tem se posicionado o STJ: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º 

DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. 

OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A 

Lei 11.718/2008 introduziu no sistema previdenciário brasileiro uma nova 

modalidade de aposentadoria por idade denominada aposentadoria por 

idade híbrida. 2. Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período 

urbano ao período rural e vice-versa, para implementar a carência mínima 

necessária e obter o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado 

rural à regra básica para aposentadoria rural por idade com comprovação 

de atividade rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da 

Lei 8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1367479/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, J. 04/09/2014, DJe 10/09/2014) Porém, 

tratando-se de aposentadoria por idade híbrida, em que ocorre a soma do 

tempo de trabalho rural e urbano, com o requisito etário do trabalhador 

urbano, deve restar demonstrado o cumprimento dos requisitos acima. 

Conforme documento de identidade juntado aos autos no Num. 10408088, 

a parte autora conta com 66 anos de idade, uma vez que nasceu em 

14/09/1952, restando preenchido, desta forma, o requisito etário do § 3º 

do art. 48 da Lei n. 8213/91. Do mesmo modo, a parte autora possuía 22 

contribuições para com o requerido na data do requerimento administrativo 

(Num. 10224535) que, somadas ao período de atividade rural acima 

reconhecido (24 anos), atingem a carência necessária à concessão do 

benefício de aposentadoria por idade híbrida, conforme dispõe o art. 25, II 

da Lei n. 8213/91. Questão que merece ser enfrentada é quanto ao 

suposto requisito de ser o último vínculo previdenciário decorrente de 

trabalho rural. Destaque-se que, para a conjugação do tempo de serviço 

rural e urbano, não se exige que o segurado esteja desempenhando 

atividade rural por ocasião do requerimento administrativo do benefício 

e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria híbrida, portanto, 

contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o exercício de 

atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de natureza 

urbana, foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. 

TRABALHO URBANO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MULTA. 1. Remessa 

Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do 

CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em 

jurisprudência ou Súmula do STF ou do STJ. 2. A concessão do benefício 

pleiteado pela parte autora exige a demonstração do trabalho rural, 

cumprindo-se o prazo de carência, mediante início razoável de prova 

material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 

3. Requisito etário do autor (nascido em 13.01.1955) para aposentadoria 

rural em 13.01.2010 (carência de 14 anos e 6 meses) e para a 

aposentadoria híbrida em 13.01.2015 (carência de 15 anos). 4. Início de 

prova material: certidão de casamento em 1972 (fl. 10) e certidão de óbito 

registrado em 1989 (fl. 13), ambas constando a condição de lavrador do 

cônjuge; INFBEN informando que a parte autora percebe benefício 

previdenciário pensão por morte de trabalhador rural (fl. 17). 5. A prova 

oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador rural da 

parte autora, pelo tempo de carência necessário (fls. 29/30). 6. O CNIS do 

postulante demonstrando que ela trabalhou em atividade tipicamente 

urbana, entre 1984 e 1991, não prejudica o seu direito a aposentadoria. O 

caso é de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com 

redação dada pela Lei 11.718/08). Soma do tempo de trabalho urbano e de 

rural, excluída a redução da idade. Precedentes do STJ e da TNU. (grifei) 

7. DIB: a contar de 13.01.2015, data que implementou todas as condições 

para a concessão do benefício. 8. Atrasados: correção monetária e os 

juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal. 9. Aplicação de multa diária contra a 

Fazenda Pública, incabível na espécie. 10. Apelação improvida. Remessa 

oficial parcialmente provida, nos termos dos itens 7, 8 e 9”. (TRF 1ª. 2ª T. 

AC 0006062-85.2013.4.01.9199/MT, Rel. Conv. Juiz Federal Cleberson 

José Rocha, DJE. 04/09/2015) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. CONJUGAÇÃO COM 

TEMPO DE SERVIÇO URBANO. APOSENTADORIA MISTA OU HÍBRIDA. 

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. 1. Estabelece o § 3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento''. 2. Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 

20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 

8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de períodos que 

não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por idade. 

Trata-se da chamada aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", 

cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. 3. Para a conjugação 

do tempo de serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola 

(art. 51, § 4º do Decreto nº 3.048/1999). (grifei) 4. No caso em apreço, a 

parte autora logrou êxito em comprovar o exercício de atividade rural em 

todos os períodos controversos, mediante apresentação de início razoável 

de prova material devidamente corroborado por prova testemunhal. Não 

obstante, deixou de atendeu ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, razão pela qual não se afigura possível a 

concessão aposentadoria por idade na modalidade rural. 5. Por outro lado, 

no caso concreto verifica-se a possibilidade de acréscimo do tempo de 

serviço urbano da parte autora ao aludido tempo de trabalho rural, com a 

consequente concessão de aposentadoria por idade híbrida, haja vista o 

implemento do requisito etário e a comprovação do tempo de serviço 

exigido na data de entrada do requerimento administrativo. 6. O termo 

inicial do benefício é data de entrada do requerimento administrativo. 7. A 

correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as parcelas em 

atraso devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. 8. Os honorários advocatícios são fixados em 

desfavor da autarquia previdenciária em 10% (dez por cento) das 

prestações vencidas até a prolação deste acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular, conforme Súmula nº 

111 do STJ, e art. 20, § 4o do CPC. 9. Em se tratando de causas ajuizadas 

perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas, por força do art. 

4º, I da Lei 9.289/1996, o que se repete nos Estados onde houver lei 

estadual assim prescrevendo, como é o caso de Minas Gerais (Lei nº 

14.939/2003). 10. Relativamente ao adiantamento da prestação 

jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos exigidos no art. 

273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º do mesmo Diploma, fica 

esta providência efetivamente assegurada na hipótese dos autos, já que a 

conclusão daqui emergente é na direção da concessão do benefício. 

Precedentes. 11. Apelação da parte autora provida.” (TRF1ª. 1ª Câmara 

Regional Previdenciária de MG. AC 0047475-49.2011.4.01.9199 / MG, Rel. 

JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 04/04/2016) 

Inclusive, o próprio Decreto nº 3.048/1999, com alterações trazidas pelo 

Decreto nº 6.722, de 30/12/2008, prevê no § 4º do seu art. 51 que a 

aposentadoria por idade híbrida tem cabimento “ainda que na oportunidade 

do requerimento da aposentadoria o segurado não se enquadre como 
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trabalhador rural”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com o que concedo à parte autora os benefícios da aposentadoria 

por idade híbrida, nos termos do art. 48, §§ 3º e 4º da Lei n. 8.213/91, 

retroativa a data do requerimento administrativo (10/07/17 – Num. 

11424151), nos termos do art. 487, I, do CPC. Sobre as prestações em 

atraso, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 

com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá 

IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos 

juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela 

Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000115-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOACIR FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000115-71.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LOACIR FAGUNDES RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos/DH Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 DE FEVEREIRO DE 2019, 

às 14:00h, registrando que as testemunhas a serem ouvidas em tal 

solenidade deverão ser arroladas no prazo de quinze dias a partir da 

intimação. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001248-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA PENTEADO OAB - SC29203 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN - leiloeira (IMPETRADO)

Outros Interessados:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO(A))

TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001248-51.2018.8.11.0040. 

IMPETRANTE: CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI IMPETRADO: ANNYE 

CRHISTINE LEIMANN - LEILOEIRA Visto/DH Intime-se a impetrante para que 

indique a autoridade coatora na forama requerida no Num. 14249418. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002055-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JESUS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002055-42.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

GERSON JESUS TEIXEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por GERSON JESUS TEIXEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de tutela 

de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial foi indeferida a tutela antecipada e 

determinada a citação do requerido (Num. 4457288). O requerido 

apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade laborativa 

da parte autora (Num. 3716075), tendo a mesma impugnando, ratificando 

os pedidos iniciais (Num. 4291548). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado no Num. 14204283, sobre o qual manifestou a parte 

autora. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de 

pedido de concessão de benefício previdenciário com pedido de 

aposentadoria por invalidez, formulado GERSON JESUS TEIXEIRA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela 

qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento 

dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos 

casos em que o benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda 

que de forma temporária, tanto a qualidade de segurado como o período 

de carência já foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) 

requerente é portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que 

acarreta sua incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. 

Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de 

Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos 

dois primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos 

documentos constantes no Num. 3716089. Sobre o terceiro requisito, 

deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostado aos autos (Num. 14204281), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é total e definitiva para 

exercer trabalhos braçais, existindo capacidade residual para reabilitar 

para outras profissões que não exerçam esforço físico. Considerando 

que a incapacidade da parte autora é permanente; considerando que 

conta com mais de 41 anos de idade, ou seja, de difícil reabilitação, além 

de ser hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente 

incapacitada para as atividades laborativas habituais; que sempre exerceu 

atividades que exigem esforço físico, conforme se vê do CNIS juntado aos 

autos e, ainda, o grau de instrução da mesma, tenho que restam 

preenchidos os requisitos para concessão do beneficio de aposentadoria 

por invalidez. 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 (17/09/16 – Num. 3716089), 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 
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intimação dessa sentença. Outrossim, entendo presentes os requisitos 

para concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus boni iuris 

restou comprovado quando do preenchimento dos requisitos do beneficio 

de aposentadoria por invalidez pela autora e, o periculum in mora, pela 

condição social da mesma, está com incapacidade laboral e é considerada 

hipossuficiente sobre a acepção jurídica. Assim, presentes os requisitos, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do NCPC, 

determinando que o INSS conceda o pagamento a parte requerente da 

aposentadoria por invalidez, devendo tal medida ser cumprida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em atraso, nos termos do 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, 

pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006208-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PASCHOAL DALL APRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006208-50.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PASCHOAL DALL APRIA RÉU: GERENTE EXECUTIVA DO INSS EM 

SORRISO Vistos /BG. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149090 Nr: 3677-76.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANARA PAULA BERLET TOCHETTO, SABINO 

TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União (Fazenda Nacional)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANO SILLES 

DIAS, para devolução dos autos nº 3677-76.2016.811.0040, Protocolo 

149090, 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.: 93945 Nr: 5583-43.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANARA PAULA BERLET TOCHETTO, SABINO 

TOCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANO SILLES 

DIAS, para devolução dos autos nº 5583-43.2012.811.0040, Protocolo 

93945, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO AUGUSTO MIGUEL DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000018-08.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: DIEGO AUGUSTO MIGUEL DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Estando 

flagrante que o valor executado a título de astreintes é excessivo 

(representando quarenta e duas vezes o valor da condenação), o qual se 

refere exclusivamente a multa por inadimplemento da tutela antecipada 

para abstenção de cobrança, REDUZO o valor da multa executada por 

descumprimento da obrigação de fazer, FIXANDO-A NO IMPORTE DE 

R$5.000,00 (cinco mil reais), visando evitar enriquecimento ilícito da parte 

exequente. Assim, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação (NCPC, art. 525, caput). Não havendo 

cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para 

atualização do débito, com a incidência da multa acima referida, 

retornando os autos na sequência para análise dos demais pedidos 

formulados. Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, 

e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a 

expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, 

§2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado 

será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003414-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TACIA DE FATIMA NOGUEIRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003414-90.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 
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penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005586-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIANE VELOSO ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1005586-05.8.11.0040 Certifico para os devidos 

fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada não foi 

intimada da sentença proferida via DJE, vez que o patrono não havia sido 

habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, impulsiono 

esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 

13692386. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 29 de outubro de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006402-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GRIGOLETTO PAVAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1006402-84.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida via DJE, vez que o patrono não 

havia sido habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, 

impulsiono esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de 

ID. 13693084. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 29 de outubro de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS CAROLINE REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamada acerca da data 

da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 11 de DEZEMBRO 

de 2018, às 13:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamada independentemente de sua intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004117-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILAINE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004117-21.2017.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por 

FRANCILAINE DE MATOS em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a antecipação da tutela para retirada do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito 

frente à reclamada; c) a condenação da reclamada a título de indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Informa que 

não tem qualquer relação contratual com a reclamada. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois o 

reclamante contraiu despesas que não foram adimplidas. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o 

relatório. 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.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços 

ofertados pela empresa reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a 

ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 
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multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa constante na inicial (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor da douta defesa da 

empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% 

sobre a mesma base. 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. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004117-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILAINE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004117-21.2017.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por 

FRANCILAINE DE MATOS em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a antecipação da tutela para retirada do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito 

frente à reclamada; c) a condenação da reclamada a título de indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Informa que 

não tem qualquer relação contratual com a reclamada. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois o 

reclamante contraiu despesas que não foram adimplidas. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o 

relatório. 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.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços 

ofertados pela empresa reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a 

ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa constante na inicial (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor da douta defesa da 

empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% 

sobre a mesma base. 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. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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Processo Número: 1000199-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

RAILSON SOUSA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 
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realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, a reclamante reforça o 

alegado em sua inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto a preliminar, 

entendo que não devem prosperar, pois a empresa reclamada tem total 

acesso a documentos ou sistemas que demonstram as restrições. Quanto 

à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do 

ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não foi juntando nenhum contrato firmado pelo 

reclamante. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

RAILSON SOUSA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, a reclamante reforça o 

alegado em sua inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 
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antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto a preliminar, 

entendo que não devem prosperar, pois a empresa reclamada tem total 

acesso a documentos ou sistemas que demonstram as restrições. Quanto 

à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do 

ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não foi juntando nenhum contrato firmado pelo 

reclamante. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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C E R T I D Ã O Processo: 1000062-90.2018.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida via DJE, vez que não houve 

publicação. Razão pela qual, impulsiono esses autos a fim de intimar a 

parte reclamada da sentença de ID. 13803182, bem como a fim de intimar a 

parte recorrida do recurso interposto no ID. 13995406, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. O referido é verdade e dou 

fé. Sorriso/MT, 08 de agosto de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

ITAMAR JESUS TEIXEIRA em face de BANCO BRADESCARD S.A, em que 
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pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não contratou 

serviços apto a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 

Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. Em impugnação, 

reclamante reforça o alegado na inicial A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto 

à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 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.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada não logrou êxito em se desincumbir 

do ônus probatório. Não fora apresentada prova da contratação do 

contrato que gerou a negativação, de forma a infirmar a alegação do 

reclamante, no sentido de que fora vítima de uma fraude. Mesmo que se 

admita a prática de ilicitude por terceiro estranho à reclamada, está-se 

diante da álea de risco da atividade por ela desenvolvida, autorizando-se 

sua responsabilização objetiva, conforme precedente: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. 

CONTRATO NÃO CELEBRADO PELO APELADO. FALSIFICAÇÃO DE 

ASSINATURA APONTADA POR PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. RISCO DO 

NEGÓCIO. DEVER DE CUIDADO DA EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição 

no nome do consumidor no SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo 

de prestação de serviços de telefonia não contratados. Laudo 

grafoscópico elaborado por perito juramentado demonstra a falsidade de 

assinatura aposta em contrato para habilitação de linha telefônica móvel 

junto à empresa Apelante. Comprovada a fraude realizada por terceiro que 

contratou serviços em nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser 

responsabilizada pelos prejuízos causados, em decorrência da deficiente 

verificação da autenticidade das informações prestadas, bem como em 

razão da sua atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o 

acontecimento danoso e a responsabilidade da concessionária no referido 

evento, o dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer 

outra prova, bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano e a conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. 

Inscrição apta a provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in 

re ipsa. Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à 

vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente 

do ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, 

forçando-o a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes 

autos. Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. A ocorrência impede a caracterização do dano 

moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese 

fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o 

entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 122 de 585



Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. 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. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

ITAMAR JESUS TEIXEIRA em face de BANCO BRADESCARD S.A, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não contratou 

serviços apto a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 

Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. Em impugnação, 

reclamante reforça o alegado na inicial A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto 

à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 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.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada não logrou êxito em se desincumbir 

do ônus probatório. Não fora apresentada prova da contratação do 

contrato que gerou a negativação, de forma a infirmar a alegação do 

reclamante, no sentido de que fora vítima de uma fraude. Mesmo que se 

admita a prática de ilicitude por terceiro estranho à reclamada, está-se 

diante da álea de risco da atividade por ela desenvolvida, autorizando-se 

sua responsabilização objetiva, conforme precedente: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. 

CONTRATO NÃO CELEBRADO PELO APELADO. FALSIFICAÇÃO DE 

ASSINATURA APONTADA POR PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. RISCO DO 

NEGÓCIO. DEVER DE CUIDADO DA EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição 

no nome do consumidor no SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo 

de prestação de serviços de telefonia não contratados. Laudo 

grafoscópico elaborado por perito juramentado demonstra a falsidade de 

assinatura aposta em contrato para habilitação de linha telefônica móvel 

junto à empresa Apelante. Comprovada a fraude realizada por terceiro que 

contratou serviços em nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser 

responsabilizada pelos prejuízos causados, em decorrência da deficiente 

verificação da autenticidade das informações prestadas, bem como em 

razão da sua atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o 
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acontecimento danoso e a responsabilidade da concessionária no referido 

evento, o dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer 

outra prova, bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano e a conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. 

Inscrição apta a provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in 

re ipsa. Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à 

vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente 

do ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, 

forçando-o a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes 

autos. Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. A ocorrência impede a caracterização do dano 

moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese 

fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o 

entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. 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. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

FRANCILAINE DE MATOS em face de BANCO BRADESCARD S.A, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não contratou 

serviços apto a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 

Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à reclamada, 

situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de 

que seja garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. 

Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza 

todas as provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as 

penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em comprovar que 

tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e 

seguros. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a 

isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 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.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Não 

fora apresentada prova da contratação do contrato que gerou a 

negativação. A juntada de documento retirado de sistema interno não 

confirma que realmente foi o reclamante quem solicitou e se beneficiou do 

empréstimo. Mesmo que se admita a prática de ilicitude por terceiro 

estranho à reclamada, está-se diante da álea de risco da atividade por ela 

desenvolvida, autorizando-se sua responsabilização objetiva, conforme 

precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. CONTRATO NÃO CELEBRADO PELO 

APELADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA APONTADA POR PERÍCIA 

GRAFOSCÓPICA. RISCO DO NEGÓCIO. DEVER DE CUIDADO DA 

EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição no nome do consumidor no 

SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo de prestação de serviços 

de telefonia não contratados. Laudo grafoscópico elaborado por perito 

juramentado demonstra a falsidade de assinatura aposta em contrato para 

habilitação de linha telefônica móvel junto à empresa Apelante. 

Comprovada a fraude realizada por terceiro que contratou serviços em 

nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser responsabilizada pelos 

prejuízos causados, em decorrência da deficiente verificação da 

autenticidade das informações prestadas, bem como em razão da sua 

atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o acontecimento 

danoso e a responsabilidade da concessionária no referido evento, o 

dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer outra prova, 

bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a 

conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. Inscrição apta a 

provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in re ipsa. 

Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à vítima 

satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente do 

ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o 

a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes autos. 

Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. A ocorrência impede a caracterização do dano 

moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese 

fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o 

entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. 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. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

FRANCILAINE DE MATOS em face de BANCO BRADESCARD S.A, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não contratou 

serviços apto a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 

Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 
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diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à reclamada, 

situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de 

que seja garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. 

Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza 

todas as provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as 

penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em comprovar que 

tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e 

seguros. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a 

isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 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.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Não 

fora apresentada prova da contratação do contrato que gerou a 

negativação. A juntada de documento retirado de sistema interno não 

confirma que realmente foi o reclamante quem solicitou e se beneficiou do 

empréstimo. Mesmo que se admita a prática de ilicitude por terceiro 

estranho à reclamada, está-se diante da álea de risco da atividade por ela 

desenvolvida, autorizando-se sua responsabilização objetiva, conforme 

precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. CONTRATO NÃO CELEBRADO PELO 

APELADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA APONTADA POR PERÍCIA 

GRAFOSCÓPICA. RISCO DO NEGÓCIO. DEVER DE CUIDADO DA 

EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição no nome do consumidor no 

SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo de prestação de serviços 

de telefonia não contratados. Laudo grafoscópico elaborado por perito 

juramentado demonstra a falsidade de assinatura aposta em contrato para 

habilitação de linha telefônica móvel junto à empresa Apelante. 

Comprovada a fraude realizada por terceiro que contratou serviços em 

nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser responsabilizada pelos 

prejuízos causados, em decorrência da deficiente verificação da 

autenticidade das informações prestadas, bem como em razão da sua 

atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o acontecimento 

danoso e a responsabilidade da concessionária no referido evento, o 

dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer outra prova, 

bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a 

conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. Inscrição apta a 

provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in re ipsa. 

Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à vítima 

satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente do 

ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o 

a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes autos. 

Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. A ocorrência impede a caracterização do dano 

moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese 

fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o 

entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. 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 
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art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005282-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA CRISTINA DA CRUZ BOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005282-06.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

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

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária
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REUBLETY ARAUJO NAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

REUBLETY ARAUJO NAVA em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o 

relatório. Quanto a preliminar, entendo que não devem prosperar, pois a 

empresa reclamada tem total acesso a documentos ou sistemas que 

demonstram as restrições, caso suspeitem de que não estejam todas no 

documento juntado pelo reclamante. Ressalto que o documento juntado 

tem valor probante do alegado na inicial sobre a restrição dos dados do 

reclamante. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre 

a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 
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(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois o reclamante também possuía restrições posteriores ao 

débito aqui discutido. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que 

o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No 

caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais excludentes. 

Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, 

pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, 

eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar 

concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o 

fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a 

retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de 

credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar 

da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido 

de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

05 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

REUBLETY ARAUJO NAVA em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o 

relatório. Quanto a preliminar, entendo que não devem prosperar, pois a 

empresa reclamada tem total acesso a documentos ou sistemas que 

demonstram as restrições, caso suspeitem de que não estejam todas no 

documento juntado pelo reclamante. Ressalto que o documento juntado 

tem valor probante do alegado na inicial sobre a restrição dos dados do 

reclamante. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre 

a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 
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passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois o reclamante também possuía restrições posteriores ao 

débito aqui discutido. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que 

o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No 

caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais excludentes. 

Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, 

pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, 

eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar 

concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o 

fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a 

retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de 

credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar 

da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido 

de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

05 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

LUCAS ARAUJO DE JESUS em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, a reclamante reforça o 

alegado em sua inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto a preliminar 

entendo que não merece prosperar, não há que se falar em ausência de 

interesse processual da parte reclamante pelo simples fato da ausência 

de demonstração de que a pretensão inicial tenha sido resistida pela 

instituição financeira reclamada, notadamente porque, independentemente 

disso, permanece a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional 

pretendida. . Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É 

de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente 

dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 
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cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante, pois, nota-se que o 

reclamante possui outras restrições posteriores. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor 

da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

LUCAS ARAUJO DE JESUS em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, a reclamante reforça o 

alegado em sua inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto a preliminar 

entendo que não merece prosperar, não há que se falar em ausência de 

interesse processual da parte reclamante pelo simples fato da ausência 

de demonstração de que a pretensão inicial tenha sido resistida pela 

instituição financeira reclamada, notadamente porque, independentemente 

disso, permanece a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional 

pretendida. . Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É 

de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente 

dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 
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não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante, pois, nota-se que o 

reclamante possui outras restrições posteriores. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor 

da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

ALAIR FERREIRA DE SOUZA FILHO em face de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito 

e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. 

Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de 

registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada, ausente a parte reclamada, sendo devidamente intimada. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 
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acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante, pois, nota-se que o 

reclamante possui outras restrições posteriores. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor 

da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

ALAIR FERREIRA DE SOUZA FILHO em face de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito 

e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. 

Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de 

registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada, ausente a parte reclamada, sendo devidamente intimada. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante, pois, nota-se que o 

reclamante possui outras restrições posteriores. Com efeito, tal estimativa 
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guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor 

da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004571-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUVAIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1004571-98.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida via DJE, vez que o patrono não 

havia sido habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, 

impulsiono esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de 

ID. 13814535. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 19 outubro de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006618-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006618-45.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 

(dias) cinco, manifeste-se acerca do valor depositado nos autos de ID. 

15960600, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 29 de 

outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003259-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDECLAN LUNA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1003259-24.2016.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida via DJE da edição n° 10289, vez 

que o patrono não havia sido habilitado. Razão pela qual, impulsiono esses 

autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 13210339. O 

referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003167-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARACILDA DAS GRACAS ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1003167-46.2016.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida via DJE de edição n° 10289, vez 

que o patrono não havia sido habilitado nos autos até a presente data. 

Razão pela qual, impulsiono esses autos a fim de intimar a parte reclamada 

da sentença de ID. 13210449. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 

29 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY RAYANE VALERIANO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000196-20.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EMILLY RAYANE VALERIANO 

PRADO REQUERIDO: VIVO S.A. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que relata a 

parte autora, EMILLY RAYANE VALERIANO PRADO, que recentemente 

tentou efetuar uma compra no comércio local, a qual foi negada ante a 

constatação de negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Refere que desconhece a inscrição no SPC/SERASA em 

relação ao contrato com a requerida, no valor de R$122,13. Requereu a 

procedência da demanda a fim de declarar a inexistência de débitos e 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$14.480,00. A requerida sustenta ausência de interesse de agir, 

por inexistir lide entre as partes. No mérito, pugna pela improcedência da 

demanda, afirmando se tratar a cobrança do débito de exercício regular de 

direito, tratando-se contratação devidamente feita pela parte autora. Diz 

que houve pagamentos via débito em conta que simplesmente cessaram 

sem explicação. Pede a quebra do sigilo bancário a fim de provar a 

titularidade da conta em que era realizado o débito do valor. Primeiramente, 
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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. A requerente 

alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega 

que o serviço foi contratado pela parte autora, tendo sido utilizado. 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. 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. 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. Entretanto, no caso 

concreto improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no 

momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a autora outra inscrição 

preexistente (Comercial Aliança Alumínios) e concomitantes, conforme 

verifico através de consulta ao sistema do SPC que este juízo possui 

acesso, de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta, e nem 

mesmo a negativa da compra se deu unicamente por causa do débito ora 

impugnado. 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 débito de R$122,13 em relação ao contrato 

0281080673, determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos 

cadastros restritivos. 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. Sorriso/MT, 27 de junho de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY RAYANE VALERIANO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000196-20.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EMILLY RAYANE VALERIANO 

PRADO REQUERIDO: VIVO S.A. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que relata a 

parte autora, EMILLY RAYANE VALERIANO PRADO, que recentemente 

tentou efetuar uma compra no comércio local, a qual foi negada ante a 

constatação de negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Refere que desconhece a inscrição no SPC/SERASA em 

relação ao contrato com a requerida, no valor de R$122,13. Requereu a 

procedência da demanda a fim de declarar a inexistência de débitos e 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$14.480,00. A requerida sustenta ausência de interesse de agir, 

por inexistir lide entre as partes. No mérito, pugna pela improcedência da 

demanda, afirmando se tratar a cobrança do débito de exercício regular de 

direito, tratando-se contratação devidamente feita pela parte autora. Diz 

que houve pagamentos via débito em conta que simplesmente cessaram 

sem explicação. Pede a quebra do sigilo bancário a fim de provar a 

titularidade da conta em que era realizado o débito do valor. 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. A requerente 

alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega 

que o serviço foi contratado pela parte autora, tendo sido utilizado. 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. 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. 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. Entretanto, no caso 

concreto improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no 

momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a autora outra inscrição 

preexistente (Comercial Aliança Alumínios) e concomitantes, conforme 

verifico através de consulta ao sistema do SPC que este juízo possui 

acesso, de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta, e nem 

mesmo a negativa da compra se deu unicamente por causa do débito ora 

impugnado. 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: 
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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 débito de R$122,13 em relação ao contrato 

0281080673, determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos 

cadastros restritivos. 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. Sorriso/MT, 27 de junho de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002150-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO VALERIO MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002150-38.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente (advogado), para que, no prazo de 05 (dias) 

cinco, apresente a atualização do débito. Sorriso/MT, 29 de outubro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006320-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES DE FATIMA FRAIDA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1006320-19.2018.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 08 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 10:40HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001642-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO SOARES GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001642-92.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME 

EXECUTADO: ELCIO SOARES GONCALVES DA SILVA Trata-se de 

reclamação proposta por OTICA CAVANHOLI EIRELI LTDA ME em face de 

ELCIO SOARES GONCALVES, em que relata a reclamante que é credora 

da reclamada no valor de R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais). 

Citada a reclamada, a mesma não apresentou contestação, bem como não 

compareceu à audiência de conciliação. No mais, relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. A reclamada foi 

citada de forma eficaz conforme preceitua o Enunciado 5 do FONAJE, 

contudo, sequer demonstrou interesse em participar ativamente dos atos 

processuais, deixando de comparecer à audiência de conciliação e 

apresentar contestação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 

da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia 

acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa 

presunção não é absoluta, podendo ser afastada se da análise das 

provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do 

que alega o requerente” (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, 

DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, deve prosperar neste feito, 

isso porque a dívida alegada está comprovada pela nota promissória 

apresentada/ Ante o exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 975,00 (novecentos e 

setenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

vencimento, e acrescido de juros legais, a partir da data da citação (NCPC, 

art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 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. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. JACOB SAUER, 
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Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003377-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CORMERINA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003377-97.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CORMERINA SOUZA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em que pese a petição retro, fato é 

que já houve a extinção do feito pelo pagamento, mormente em razão de 

após o exequente ter sido intimado para manifestar sobre a extinção, 

quedou-se inerte (Num. 14371297). Sendo assim, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença proferida nos autos, arquivando-se, na 

sequência. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-95.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI JARCZEWSKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

JORGE RENATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA DO CACAU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010166-95.2013.8.11.0040. REQUERENTE: NELCI JARCZEWSKI DOS 

SANTOS, JORGE RENATO DOS SANTOS REQUERIDO: COSTA DO CACAU 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME Vistos etc. Nos termos do art. 

135 do NCPC, citem-se os sócios, cujos nomes e endereços deverão ser 

indicados pelo exequente (no prazo de 05 dias), para, no prazo de 15 

dias, manifestar quanto ao pedido de redirecionamento formulado pela 

parte exequente. Após, manifeste-se o exequente e, na sequência, 

conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR PRIORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010615-48.2016.8.11.0040. REQUERENTE: VALCIR PRIORI REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Considerando que 

o Recurso Especial n. 1.578.526/SP ainda encontra-se pendente de 

julgamento, pelo STJ, permaneçam os autos suspensos, nos termos da 

decisão de Num. 4668804, até o julgamento do mesmo. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010364-35.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DALSOQUIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA HOLANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010364-35.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: PAULO DALSOQUIO 

EXECUTADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA HOLANDA Vistos etc. 

Indefiro o pleito retro, eis que o executado já fora citado pessoalmente, 

conforme se vê do Num. 928998. Assim, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito, bem como se deseja manter a 

constrição sobre o bem restringido nos autos no Num. 929004, em razão 

da certidão de não localização do referido bem, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUZENIRA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010236-10.2016.8.11.0040. REQUERENTE: LAUZENIRA SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos 

etc. Intime-se a parte executada para que junte aos autos o comprovante 

de pagamento dos termos do acordo para posterior análise do pedido 

retro. Após, manifeste-se o exequente e, na sequência, conclusos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006324-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A F F DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1006324-56.2018.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 08 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 11:10HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004993-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM TEREZINHA QUADROS FERRONATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE TASCA (EXECUTADO)

EVANDRO CARLOS CHENET (EXECUTADO)

ALINE ANTUNES VIEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 
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55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte Exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os rumos da 

execução, tendo em vista a proposta de pagamento pela parte executada 

(Id. 12264496).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIELSON SERRA MADEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002425-21.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos de declaração opostos no ID. 

9435569, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010602-20.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SILVA DIAS ROCHA FELLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 8010602-20.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 

28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOELMA SILVA 

DIAS ROCHA FELLIS Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A 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, sendo que em caso de inércia o feito deve ser arquivado 

independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a presente 

intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, na forma do art. 523 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: 8010512-12.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIA JAQUELINE DE OLIVEIRA ROLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010512-12.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 22.323,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE CIVIL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIA JAQUELINE DE OLIVEIRA ROLIM, MARCOS 

RIBEIRO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: HOSPITAL NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA Trata-se de reclamação proposta por MARCOS RIBEIRO DA 

SILVA e ANTÔNIA JAQUELINE DE OLIVEIRA ROLIM em face de HOSPITAL 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. Após o regular processamento, sobreveio 

sentença de improcedência dos pedidos contidos na inicial, julgando, por 

conseguinte, extinto o processo com resolução de mérito (Id. 4463325). A 

parte reclamada, por sua vez, interpôs embargos de declaração, 

sustentando omissão em relação ao “pedido contraposto formulado na 

contestação” (Id. 5555921). A tempestividade encontra-se certificada no 

Id. 9299269. É o relatório. Ressalta Rinaldo Mouzalas que o “recurso de 

embargos de declaração tem por finalidade imediata o aperfeiçoamento da 

prestação jurisdicional (STF. RE-EDv-ED-AgR 191229/SP. DJU 17.09.98), a 

partir da supressão de omissões (de ponto ou questão sobre a qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento), eliminação de 

contradições, esclarecimento de obscuridades e correção de erros 

materiais, relacionadas a qualquer ato jurisdicional decisório.” (Processo 

Civil. Volume Único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 1135). O 

recurso manejado encontra previsão no art. 994, inciso IV, do CPC. As 

hipóteses de seu cabimento encontram-se elencadas no art. 1.022 do 

CPC. Confira-se: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” [sem 

destaque no original] No caso, assiste razão à embargante/reclamada, 

uma vez que a sentença impugnada não fez referência ao pedido 

contraposto de condenação das partes embargadas/reclamantes por 

litigância de má-fé. Pois bem. Importa frisar que responde por perdas e 

danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC, 

art. 79). As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no 

art. 80 do CPC, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra 

texto expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Ao formularem pretensão alterando, de forma maliciosa, a verdade dos 

fatos – ressarcimento de apenas parte da quantia desembolsada em 

internação hospitalar –, as partes embargadas/reclamantes incorreram em 

litigância de má-fé, reforçada pela comprovação da efetiva restituição 

reclamada, realizada em duas parcelas pela embargante/reclamada, sendo 

a primeira no dia 16-4-2014 no valor de R$276,18 (duzentos e setenta e 

seis reais e dezoito centavos), e a segunda no dia 17-4-2014 no valor de 

R$163,68 (cento e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), 

conforme indicam os documentos constantes no Id. 958308. Desse modo, 

as partes embargadas/reclamantes devem ser condenadas a pagar multa, 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios – comprovados no documento de Id. 

958303 – e com todas as despesas que efetuou, nos termos do art. 81, 

caput, do Código de Processo Civil. Os demais fundamentos da sentença 

impugnada devem permanecer incólumes. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de decisão, no sentido de CONHECER dos embargos 

declaratórios interpostos no Id. 5555921, por serem tempestivos e, no 

mérito, JULGAR PROCEDENTES para reconhecer a omissão sustentada, 

passando o dispositivo da sentença impugnada a contar com a seguinte 

redação: “Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de: 1) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; 

2) JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela parte 

reclamada na contestação (Id. 958307), por conseguinte, considerando a 

litigância de má-fé das partes reclamantes (CPC, art. 80, incisos I e II), 

CONDENÁ-LAS ao pagamento de multa no valor correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor corrigido da causa, bem como a indenizar a parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, arcando com os honorários 

advocatícios – alçados em R$4.000,00 (quatro mil reais), conforme Id. 

958303, devendo ser atualizado monetariamente a partir da data do 

desembolso, com incidência de juros moratórios de 01% (um por cento) ao 

mês, devidos desde a apresentação da contestação até o efetivo 

pagamento – e com todas as despesas que efetuou (CPC, art. 81); e 3) 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil.” Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 
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efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

09 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006510-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIA SILVA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PJEC: 1006510-16.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLENIA SILVA FONTES 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO CÁLCULO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS ATUALIZADAS EM 9,7% A PARTIR DE 02/04/2018, 

CONFORME PROVIMENTO 12/2018 – CGJ DE 07/03/2018: Valor da causa 

para efeito de cálculo de Custas = R$10.000,00 VALOR DAS CUSTAS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R $ 4 1 3 , 4 0  T A X A 

JUDICIÁRIA.......................................................................R$130,86 (=) 

VALOR TOTAL DAS CUSTAS A RECOLHER.....................R$544,26 

(Quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) 

Determinação Id. 13001984 I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

11905298), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Sorriso - MT, 09 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004096-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Proc. 1004096-45.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos de declaração opostos no ID. 

13834067, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004352-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por JURANDIR LEITE DA SILVA em face de BANCO PAN S.A., em 

que pretende: a) a antecipação da tutela para que seja cancelado os 

descontos na folha de pagamento; b) a restituição de valores 

descontados; c) a condenação da reclamada a título de indenização por 

danos morais. A reclamante sustenta que, conquanto não tenha efetuado 

qualquer contratação com a empresa reclamada, está sendo realizado 

mensalmente descontos em seus benefícios diretamente na folha de 

pagamento, sem qualquer autorização. Audiência de conciliação realizada 

restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, alega que houve a cessão de crédito, demonstra que a reclamada 

comprou parte de carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado 

do Banco Cruzeiro do Sul S/A, em leilão oficial realizado em 26/04/2013, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É 

o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) 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.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual que o 

reclamante possuía com a empresa que detinha anteriormente o crédito. 

Os documentos que acompanham a contestação indicam que o reclamante 

tinha contrato com o Banco Cruzeiro do Sul S/A, sendo que, este vendeu 

parte de seus direito para a reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito 

a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com 

a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

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, 02 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004352-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por JURANDIR LEITE DA SILVA em face de BANCO PAN S.A., em 

que pretende: a) a antecipação da tutela para que seja cancelado os 

descontos na folha de pagamento; b) a restituição de valores 

descontados; c) a condenação da reclamada a título de indenização por 

danos morais. A reclamante sustenta que, conquanto não tenha efetuado 

qualquer contratação com a empresa reclamada, está sendo realizado 

mensalmente descontos em seus benefícios diretamente na folha de 

pagamento, sem qualquer autorização. Audiência de conciliação realizada 

restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, alega que houve a cessão de crédito, demonstra que a reclamada 

comprou parte de carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado 

do Banco Cruzeiro do Sul S/A, em leilão oficial realizado em 26/04/2013, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É 

o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) 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.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual que o 

reclamante possuía com a empresa que detinha anteriormente o crédito. 

Os documentos que acompanham a contestação indicam que o reclamante 

tinha contrato com o Banco Cruzeiro do Sul S/A, sendo que, este vendeu 

parte de seus direito para a reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito 

a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com 

a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

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, 02 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINETE SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QBEX COMPUTADORES S/A (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELDER SANTOS OLIVEIRA OAB - BA35277 (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000632-47.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ZILDINETE SOBRINHO 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., QBEX COMPUTADORES S/A I - 

RELATÓRIO. Cuida-se de reclamação ajuizada por ZILDINETE SOBRINHO, 

em desfavor de LOJAS AMERICANAS S.A e QBEX COMPUTADORES S/A, 

ambas devidamente qualificadas na inicial, objetivando o recebimento da 

devolução do valor pago no produto defeituoso e danos morais. Aduz 

autor que dia 30/11/2015 efetuou a compra de um aparelho celular e com 

apenas cinco dias de uso o aparelho apresentou defeito. Alega que 

esteve presente na primeira reclamada e não conseguiu efetuar a troca do 

produto. A primeira reclamada, em contestação, alega que a empresa não 

tem responsabilidade direta na troca do produto, sendo de 

responsabilidade do reclamante buscar assistência técnica e a segunda 

reclamada. A segunda reclamada, em contestação, alega a falta de 

provas do reclamante e de ausência de comparecimento do produto em 

assistência técnica para avaliação. No mais, relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. II - FUNDAMENTO. 

Analisados os fatos e as provas produzidas, tenho que o pedido não 

merece provimento. É de rigor reconhecer a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor ao presente caso, diante dos diversos efeitos daí 

decorrentes. De fato, 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 legal, conclui-se que a 

reclamada está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertou no mercado serviços e/ou 

produtos a reclamante, este 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. 

Posto isso, passamos ao caso prático, em que pese a irresignação do 

reclamante acerca da eventual falha na prestação de serviços pela 

reclamada, verifica-se que a reclamante não trouxe elementos suficientes 

para que se possa aferir se, de fato, houve os fatos narrados na inicial e, 

por consequência má prestação do serviço. Com efeito, para haver 

ilicitude por parte da reclamada, caberia a demonstração pelo reclamante, 

no mínimo, de comprovante de atendimento das reclamadas ou da 

assistência técnica ou de comprovante de entrega do produto na 

assistência técnica, a fim de possibilitar a reclamada arcar com seu ônus 

probatório, o que não fez, restringindo-se a meras informações sem 

demonstrar nenhum resquício de verossimilhança de suas alegações. 

Insta salientar que, embora possa incidir a inversão do ônus da prova, a 

reclamante incumbe o dever de narrar os fatos com precisão, indicando 
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fatos essenciais ao deslinde da causa, sendo imprescindível ao menos um 

esforço nesse sentido, caso contrário, corre o risco de responder por sua 

desídia: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET 

MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

CONFORME ALEGADO PELO AUTOR, QUE NÃO INFORMA QUALQUER 

NÚMERO DE PROTOCOLO, A DESPEITO DE TER EFETUADO PELO MENOS 

OITO LIGAÇÕES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA RÉ. DANO MORAL 

AFASTADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003567443, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

15/08/2012) (TJ-RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

15/08/2012, Primeira Turma Recursal Cível) (sem destaque no original). 

Assim, não havendo um mínimo de demonstração pela reclamante de 

eventual falha na prestação dos serviços da reclamada, mesmo porque 

sequer demonstrou de forma satisfatória a alegada falha na prestação de 

serviços, não há que se falar de conduta ilícita da reclamada e, 

consequentemente, em indenização por danos morais. Por outro lado, não 

se pode banalizar o direito constitucional ao dano moral (art. 5º, V e X, da 

Constituição Federal), que deve ficar reservado a situações de efetiva 

violação de valores internos do indivíduo, o que certamente não é, salvo 

melhor juízo, o caso destes autos, em que quando muito ocorreu 

transtorno normal ao dia-a-dia em sociedade. Dessa forma, as alegações 

da reclamante não se mostraram verossímeis, sendo de rigor a 

improcedência deste pedido. III - DISPOSITIVO. Diante do exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO 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, 25 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000632-47.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ZILDINETE SOBRINHO 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., QBEX COMPUTADORES S/A I - 

RELATÓRIO. Cuida-se de reclamação ajuizada por ZILDINETE SOBRINHO, 

em desfavor de LOJAS AMERICANAS S.A e QBEX COMPUTADORES S/A, 

ambas devidamente qualificadas na inicial, objetivando o recebimento da 

devolução do valor pago no produto defeituoso e danos morais. Aduz 

autor que dia 30/11/2015 efetuou a compra de um aparelho celular e com 

apenas cinco dias de uso o aparelho apresentou defeito. Alega que 

esteve presente na primeira reclamada e não conseguiu efetuar a troca do 

produto. A primeira reclamada, em contestação, alega que a empresa não 

tem responsabilidade direta na troca do produto, sendo de 

responsabilidade do reclamante buscar assistência técnica e a segunda 

reclamada. A segunda reclamada, em contestação, alega a falta de 

provas do reclamante e de ausência de comparecimento do produto em 

assistência técnica para avaliação. No mais, relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. II - FUNDAMENTO. 

Analisados os fatos e as provas produzidas, tenho que o pedido não 

merece provimento. É de rigor reconhecer a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor ao presente caso, diante dos diversos efeitos daí 

decorrentes. De fato, 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 legal, conclui-se que a 

reclamada está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertou no mercado serviços e/ou 

produtos a reclamante, este 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. 

Posto isso, passamos ao caso prático, em que pese a irresignação do 

reclamante acerca da eventual falha na prestação de serviços pela 

reclamada, verifica-se que a reclamante não trouxe elementos suficientes 

para que se possa aferir se, de fato, houve os fatos narrados na inicial e, 

por consequência má prestação do serviço. Com efeito, para haver 

ilicitude por parte da reclamada, caberia a demonstração pelo reclamante, 

no mínimo, de comprovante de atendimento das reclamadas ou da 

assistência técnica ou de comprovante de entrega do produto na 

assistência técnica, a fim de possibilitar a reclamada arcar com seu ônus 

probatório, o que não fez, restringindo-se a meras informações sem 

demonstrar nenhum resquício de verossimilhança de suas alegações. 

Insta salientar que, embora possa incidir a inversão do ônus da prova, a 

reclamante incumbe o dever de narrar os fatos com precisão, indicando 

fatos essenciais ao deslinde da causa, sendo imprescindível ao menos um 

esforço nesse sentido, caso contrário, corre o risco de responder por sua 

desídia: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET 

MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

CONFORME ALEGADO PELO AUTOR, QUE NÃO INFORMA QUALQUER 

NÚMERO DE PROTOCOLO, A DESPEITO DE TER EFETUADO PELO MENOS 

OITO LIGAÇÕES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA RÉ. DANO MORAL 

AFASTADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003567443, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

15/08/2012) (TJ-RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

15/08/2012, Primeira Turma Recursal Cível) (sem destaque no original). 

Assim, não havendo um mínimo de demonstração pela reclamante de 

eventual falha na prestação dos serviços da reclamada, mesmo porque 

sequer demonstrou de forma satisfatória a alegada falha na prestação de 

serviços, não há que se falar de conduta ilícita da reclamada e, 

consequentemente, em indenização por danos morais. Por outro lado, não 

se pode banalizar o direito constitucional ao dano moral (art. 5º, V e X, da 

Constituição Federal), que deve ficar reservado a situações de efetiva 

violação de valores internos do indivíduo, o que certamente não é, salvo 

melhor juízo, o caso destes autos, em que quando muito ocorreu 

transtorno normal ao dia-a-dia em sociedade. Dessa forma, as alegações 

da reclamante não se mostraram verossímeis, sendo de rigor a 

improcedência deste pedido. III - DISPOSITIVO. Diante do exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO 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, 25 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000632-47.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ZILDINETE SOBRINHO 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., QBEX COMPUTADORES S/A I - 

RELATÓRIO. Cuida-se de reclamação ajuizada por ZILDINETE SOBRINHO, 

em desfavor de LOJAS AMERICANAS S.A e QBEX COMPUTADORES S/A, 

ambas devidamente qualificadas na inicial, objetivando o recebimento da 

devolução do valor pago no produto defeituoso e danos morais. Aduz 

autor que dia 30/11/2015 efetuou a compra de um aparelho celular e com 

apenas cinco dias de uso o aparelho apresentou defeito. Alega que 

esteve presente na primeira reclamada e não conseguiu efetuar a troca do 

produto. A primeira reclamada, em contestação, alega que a empresa não 

tem responsabilidade direta na troca do produto, sendo de 

responsabilidade do reclamante buscar assistência técnica e a segunda 

reclamada. A segunda reclamada, em contestação, alega a falta de 

provas do reclamante e de ausência de comparecimento do produto em 

assistência técnica para avaliação. No mais, relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. II - FUNDAMENTO. 

Analisados os fatos e as provas produzidas, tenho que o pedido não 

merece provimento. É de rigor reconhecer a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor ao presente caso, diante dos diversos efeitos daí 

decorrentes. De fato, 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 legal, conclui-se que a 

reclamada está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertou no mercado serviços e/ou 

produtos a reclamante, este 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. 

Posto isso, passamos ao caso prático, em que pese a irresignação do 

reclamante acerca da eventual falha na prestação de serviços pela 

reclamada, verifica-se que a reclamante não trouxe elementos suficientes 

para que se possa aferir se, de fato, houve os fatos narrados na inicial e, 

por consequência má prestação do serviço. Com efeito, para haver 

ilicitude por parte da reclamada, caberia a demonstração pelo reclamante, 

no mínimo, de comprovante de atendimento das reclamadas ou da 

assistência técnica ou de comprovante de entrega do produto na 

assistência técnica, a fim de possibilitar a reclamada arcar com seu ônus 

probatório, o que não fez, restringindo-se a meras informações sem 

demonstrar nenhum resquício de verossimilhança de suas alegações. 

Insta salientar que, embora possa incidir a inversão do ônus da prova, a 

reclamante incumbe o dever de narrar os fatos com precisão, indicando 

fatos essenciais ao deslinde da causa, sendo imprescindível ao menos um 

esforço nesse sentido, caso contrário, corre o risco de responder por sua 

desídia: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET 

MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

CONFORME ALEGADO PELO AUTOR, QUE NÃO INFORMA QUALQUER 

NÚMERO DE PROTOCOLO, A DESPEITO DE TER EFETUADO PELO MENOS 

OITO LIGAÇÕES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA RÉ. DANO MORAL 

AFASTADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003567443, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

15/08/2012) (TJ-RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

15/08/2012, Primeira Turma Recursal Cível) (sem destaque no original). 

Assim, não havendo um mínimo de demonstração pela reclamante de 

eventual falha na prestação dos serviços da reclamada, mesmo porque 

sequer demonstrou de forma satisfatória a alegada falha na prestação de 

serviços, não há que se falar de conduta ilícita da reclamada e, 

consequentemente, em indenização por danos morais. Por outro lado, não 

se pode banalizar o direito constitucional ao dano moral (art. 5º, V e X, da 

Constituição Federal), que deve ficar reservado a situações de efetiva 

violação de valores internos do indivíduo, o que certamente não é, salvo 

melhor juízo, o caso destes autos, em que quando muito ocorreu 

transtorno normal ao dia-a-dia em sociedade. Dessa forma, as alegações 

da reclamante não se mostraram verossímeis, sendo de rigor a 

improcedência deste pedido. III - DISPOSITIVO. Diante do exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO 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, 25 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003589-84.2017.8.11.0040
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003589-84.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VITORIA DOS SANTOS 

BONFIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Vistos etc. Intime-se a parte autora 

para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento da demanda, 

sendo que caso positivo, deverá proceder com a juntada de laudo médico 

atualizado, nos termos do art. 12 do Provimento 02/2015 – CGJ. Às 

providências.
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MARIA LEUDIANE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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SENTENÇA Processo: 1004122-43.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA 

LEUDIANE OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Narra a parte autora, MARIA LEUDIANE OLIVEIRA DA SILVA, que 

recentemente foi até uma loja efetuar uma compra, mas no momento que 

precisou efetuar um crediário para parcelamento foi informada que havia 

uma restrição em seu nome. Diz ter convicção de não possuir qualquer 

dívida que justifique a restrição. Requer a procedência da ação para que 

seja declarada nula a cobrança perpetrada (contrato 0258635071 no valor 

de R$130,03), com a imediata retirada do seu nome dos OPC’s o 

pagamento de danos morais no equivalente a 40 (quarenta) salários 

mínimos. A requerida pugna pela improcedência da demanda, referindo ser 

a inscrição realizada exercício regular de direito por ter havida 

regularidade na contratação dos serviços. Afirma que houve pagamentos, 

e que os mesmos cessaram sem explicação. Pugna pela aplicação da 

Súmula 385 do STJ. Foi deferida a tutela de urgência e a inversão do ônus 

probatório. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão 

do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 
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do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se houve 

fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, 

que possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue 

evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que 

mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Entretanto, no 

caso concreto improcede o pedido de reparação por danos morais, pois 

no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outra 

inscrição preexistente, conforme demonstram os documentos juntados na 

inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito com relação ao contrato 0258635071 no valor de R$130,03, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida, confirmando a liminar anteriormente 

concedida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 

da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010516-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAROLINE ALVES SILVA ADAM (EXECUTADO)

NATHAN NOE ADAM (EXECUTADO)

 

Processo: 8010516-78.2016.8.11.0040 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 reclamante(advogado) de que foi designado o 08 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 14:10HORAS para realização da audiência de conciliação, a 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006770-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA APARECIDA LOPES MARCOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto no ID. 14072716, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000541-83.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ZELINA MARIA DE OLIVEIRA 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta 

por ZELINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA em face de BANCO BRADESCO 

S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 
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negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

contratou serviços apto a justificar a inscrição. Postulou pela declaração 

de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante de um empréstimo 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. Audiência de conciliação realizada e 

restou infrutífera, conforme ID 13764321. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto 

a preliminar, entendo que não deve prosperar pois foram juntados todos 

documentos pertinentes da ação judicial, não prejudicando a defesa. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à reclamada, 

situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de 

que seja garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. 

Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza 

todas as provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as 

penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em comprovar que 

tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e 

seguros. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a 

isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 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.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Não 

fora apresentada prova da contratação do contrato que gerou a 

negativação, de forma a infirmar a alegação do reclamante, no sentido de 

que fora vítima de uma fraude. Mesmo que se admita a prática de ilicitude 

por terceiro estranho à reclamada, está-se diante da álea de risco da 

atividade por ela desenvolvida, autorizando-se sua responsabilização 

objetiva, conforme precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. CONTRATO NÃO 

CELEBRADO PELO APELADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA 

APONTADA POR PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. RISCO DO NEGÓCIO. DEVER 

DE CUIDADO DA EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição no nome do 

consumidor no SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo de 

prestação de serviços de telefonia não contratados. Laudo grafoscópico 

elaborado por perito juramentado demonstra a falsidade de assinatura 

aposta em contrato para habilitação de linha telefônica móvel junto à 

empresa Apelante. Comprovada a fraude realizada por terceiro que 

contratou serviços em nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser 

responsabilizada pelos prejuízos causados, em decorrência da deficiente 

verificação da autenticidade das informações prestadas, bem como em 

razão da sua atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o 

acontecimento danoso e a responsabilidade da concessionária no referido 

evento, o dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer 

outra prova, bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano e a conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. 

Inscrição apta a provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in 

re ipsa. Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à 

vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente 

do ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, 

forçando-o a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes 

autos. Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. Mesmo alegando que a outra divida esta em 

discussão judicial, não foi juntado qualquer prova. A ocorrência impede a 

caracterização do dano moral, conforme entendimento consolidado na 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 
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contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicia, para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão 

de proteção ao crédito. 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. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000541-83.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ZELINA MARIA DE OLIVEIRA 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta 

por ZELINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA em face de BANCO BRADESCO 

S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

contratou serviços apto a justificar a inscrição. Postulou pela declaração 

de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante de um empréstimo 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. Audiência de conciliação realizada e 

restou infrutífera, conforme ID 13764321. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto 

a preliminar, entendo que não deve prosperar pois foram juntados todos 

documentos pertinentes da ação judicial, não prejudicando a defesa. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à reclamada, 

situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de 

que seja garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. 

Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza 

todas as provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as 

penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em comprovar que 

tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e 

seguros. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a 

isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 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.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Não 

fora apresentada prova da contratação do contrato que gerou a 

negativação, de forma a infirmar a alegação do reclamante, no sentido de 

que fora vítima de uma fraude. Mesmo que se admita a prática de ilicitude 

por terceiro estranho à reclamada, está-se diante da álea de risco da 

atividade por ela desenvolvida, autorizando-se sua responsabilização 

objetiva, conforme precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. CONTRATO NÃO 

CELEBRADO PELO APELADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA 

APONTADA POR PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. RISCO DO NEGÓCIO. DEVER 

DE CUIDADO DA EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição no nome do 

consumidor no SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo de 

prestação de serviços de telefonia não contratados. Laudo grafoscópico 

elaborado por perito juramentado demonstra a falsidade de assinatura 
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aposta em contrato para habilitação de linha telefônica móvel junto à 

empresa Apelante. Comprovada a fraude realizada por terceiro que 

contratou serviços em nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser 

responsabilizada pelos prejuízos causados, em decorrência da deficiente 

verificação da autenticidade das informações prestadas, bem como em 

razão da sua atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o 

acontecimento danoso e a responsabilidade da concessionária no referido 

evento, o dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer 

outra prova, bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano e a conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. 

Inscrição apta a provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in 

re ipsa. Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à 

vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente 

do ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, 

forçando-o a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes 

autos. Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. Mesmo alegando que a outra divida esta em 

discussão judicial, não foi juntado qualquer prova. A ocorrência impede a 

caracterização do dano moral, conforme entendimento consolidado na 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicia, para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão 

de proteção ao crédito. 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. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001922-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI APARECIDA SOARES DE BARROS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO RUA 

CANOAS, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 01 Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ÉRICO DUARTE DE 

ALMEIDA PROCESSO n. 1001922-63.2017.8.11.0040 Valor da causa: 

$6,209.08 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP, inscrito no CNPJ sob n° 09.119.091/0001-53 Endereço: Rua 

Irmã Benedita, 301, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO 

PASSIVO: Nome: DANIELI APARECIDA SOARES DE BARROS, inscrita no 

CPF sob n° 028.263.511-41 Endereço: RUA DOS PIONEIROS, N° 240, 

BAIRRO: CENTRO, CIDADE : SORRISO/MT, CEP: 78890-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO E PENHORA DA PARTE DEVEDORA, certificando a 

hora, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) 

deste mandado, bem assim para que Pague, dentro de 03(três), o Principal 

e Acessórios Legais, no valor acima indicado, DEVENDO O SENHOR 

OFICIAL DE JUSTIÇA FICAR DE POSSE A 2ª(SEGUNDA) VIA DO 

MANDADO, PARA QUE DECORRIDO O PRAZO DE 03(TRÊS) DIAS, 

PROCEDER A PENHORA, de bens do executado, tantos quantos bastem 

para a satisfação integral da execução. Havendo penhora, Intime-a desta, 

bem como para comparecer à audiência de conciliação a ser designada na 

sede do Juizado Especial, no endereço ao final indicado, quando poderá 

oferecer, querendo, Embargos do Devedor, por escrito ou verbalmente 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §1o). Na hipótese de serem penhorados bens 

imóveis e sendo a parte devedora casada, Intimar também o(s) 

respectivo(s) cônjuge(s). Não encontrando a parte devedora, proceder ao 

Arresto de bens pertencentes a ela, cumprindo o determinado no 

parágrafo único do art. 830 § único do NCPC. DECISÃO/DESPACHO: I - 

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou 

garantia da execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito, 

observando-se, em sendo o caso, eventuais indicações da parte 

exequente. III - Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, 

observem-se os comandos contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. 

Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição de veículos 

automotores, via Sistema RENAJUD, uma vez existente bem penhorável, 

deverá ser concluída a penhora mediante expedição de mandado e, sendo 

o caso, carta precatória. V – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá 

designar audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema 

PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. Consigno que o 

oferecimento de embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei 

n. 9.099/95, art. 53, §4º). 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. 
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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. SORRISO, 29 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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: 1006324-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A F F DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006324-56.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DE JESUS VIEIRA 

REQUERIDO: A F F DA SILVA - ME Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010718-89.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA AGOSTINI BURTET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010718-89.2015.8.11.0040. REQUERENTE: GABRIELA AGOSTINI BURTET 

REQUERIDO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o executado sustenta que não há que 

se falar em execução de astreintes, eis que a obrigação de fazer já fora 

cumprida. Instada a se manifestar a reclamante rechaçou as alegações do 

executado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, não assiste 

razão ao reclamado. Isso porque, embora o reclamado tenha sido intimado 

da decisão liminar em 22/07/2015 (Num. 990453), somente procedeu com 

o cumprimento da mesma em 17/09/2015, conforme se vê do Num. 

990465. Posto isso, REJEITO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA proposta pelo executado. Porém, estando flagrante que o valor 

executado a título de astreintes é excessivo, o qual se refere 

exclusivamente a multa por inadimplemento da tutela antecipada, REDUZO 

o valor da multa executada por descumprimento da obrigação de fazer, 

FIXANDO-A NO IMPORTE DE R$2.000,00 (dois mil reais), visando evitar 

enriquecimento ilícito da parte exequente. Sobre a redução da multa, 

vejamos o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. 

REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO 

MANTIDA. 1. "No âmbito do recurso especial, é possível a redução do 

montante da multa cominatória quando se revelar exorbitante, em total 

descompasso com a razoabilidade e proporcionalidade, sem que se possa 

cogitar da eventual ofensa ao enunciado da Súmula 7/STJ" (REsp 

1492947/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/10/2015, DJe 27/10/2015). 2. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (STJ. 4ª T. AgInt no AREsp 1268410/SC, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, J. 16/08/2018, DJe 22/08/2018) Assim, 

intime-se a parte executada para pagamento da multa acima fixada. Não 

havendo o pagamento, manifeste-se o exequente o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001887-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO TITO CARDOSO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001887-06.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: LAUDELINO TITO CARDOSO DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Indefiro o requerimento de Num. 15751867, visto que há 

informações nos autos acerca do falecimento do executado (Num. 

9264279), devendo a exequente adotar as providências indicadas no 

artigo 51, VI, da Lei 9.099/95, sob pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004115-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SITEVIP INTERNET LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BRUNO CESAR OLIVEIRA DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: SITEVIP INTERNET 

LTDA - ME Executado: BRUNO CESAR OLIVEIRA DO AMARAL Número do 

Processo: 1004115-17.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005979-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA ESCALIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: ANGELICA 

ESCALIAR Número do Processo: 1005979-90.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002937-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANILLA CAMILA DE ARAUJO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002937-67.2017.8.11.0040 Vistos etc. Proceda-se com o levantamento 

do valor depositado nos autos ao exequente. Após, intime-se a parte 

executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, sobre o valor remanescente, 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, retornem os autos 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, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006332-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006332-33.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GIVANILDO DE OLIVEIRA 

VIEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a 

inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado, 

mormente pelo fato de que não está demonstrado, pelos documentos, de 

que já houve o pagamento integral do contrato de alienação fiduciária junto 

à reclamada. Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. 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: 8010068-42.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS SEIBERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010068-42.2015.8.11.0040 Exequente: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

Executado: JOAO CARLOS SEIBERT Vistos etc. Em que pese o comando 

judicial de Num. 14799811 ter utilizado como fundamento o artigo 53, §4º, 

da Lei 9.099/95, a determinação foi de arquivamento e não extinção, com o 

que resta prejudicado o pedido de Num. 15093667, notadamente porque, 

conforme já indicado na decisão em questão, o Enunciado 37, do FONAJE, 

não autorizou a citação/intimação editalícia em todo e qualquer caso, mas 

tão somente naqueles em que houver arresto de bens, o que, 

definitivamente, não é o caso dos autos. Ademais, a metodologia do edital 

não pode ser a primeira opção do exequente quando frustrada a 

comunicação pessoal, devendo haver diligências prévias para esgotar as 

possibilidades de perfectibilização da citação/intimação. Nesta toada, 

proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema 

BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando o endereço diverso do 

constante nos autos, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação) em 

todos os endereços diversos localizados. Do contrário, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento, podendo ser desarquivado a qualquer momento, 

enquanto não alcançada a prescrição, desde que localizados bens 

penhoráveis. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MARIA 

APARECIDA DA COSTA Reclamado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Processo nº. 1001859-04.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010100-47.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SG ALUMINIOS DISTRIBUIDORA SORRISO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI SANDRO CAETANO ALVES 00635878151 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: SG ALUMINIOS 

DISTRIBUIDORA SORRISO LTDA - ME Reclamado: ELI SANDRO CAETANO 

ALVES 00635878151 Processo nº. 8010100-47.2015.8.11.0040 Vistos 

etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo 

a homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001355-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRO ANDRE POLESELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: IVANDRO ANDRE 

POLESELLO Processo nº. 1001355-95.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002096-38.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDEMAR JOSE DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. 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, do mesmo modo que não reconhece a dívida em questão. A 

requerida apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso 

dos serviços. 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. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de 

consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. 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. 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$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$144,04 com 

relação ao contrato nº 0271679389, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 25 de 

outubro 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: 1001895-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO AROUCHA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001895-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EVARISTO AROUCHA 

MIRANDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. 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. Diz que houve 

contratação e uso dos serviços. 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. Quanto ao mérito, trata-se de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. 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. 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 
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ocorreu tal inscrição, possui a parte autora outra inscrição preexistente, 

efetuada por Companhia Energética do Maranhão, conforme verifico no 

sistema de consulta ao SPC que este juízo possui acesso. IDENTIFICAÇÃO 

CPF: 049.491.633-88 Situação do CPF: REGULAR atualizado em 

11/12/2017 às 11:57 Nome: EVARISTO AROUCHA MIRANDA Data de 

Nascimento: 14/11/1984 (33 anos) Nome da mãe: CIRIACA AROUCHA 

CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR AS INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS DESTE CONSUMIDOR. ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO Endereço: 

R LUCAS DO RIO VERDE, 981, CS 1 [Exibir mapa] Bairro: JARDIM NOVOS 

CAMPOS Cidade: SORRISO UF: MT CEP: 78890-000 Telefone Residencial: 

98 99943-7869 CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR OS 

ENDEREÇOS INFORMADOS ANTERIORMENTE. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS 

SERASA Ocorrência mais antiga: 03/2014 Ocorrência mais recente: 

03/2015 Valor total: 119,88 Data de Ocorrência Modalidade Valor Contrato 

Avalista Origem Cidade Infs. Adicionais 26/03/2015 OUTRAS OPER R$ 

103,71 0233891188 Não TELEFONICA BRASIL S/A - 14/03/2014 FAT GAS 

R$ 16,17 0020141285396016 Não COMPANHIA ENERGETICA DO 

MARANHAO CEMAR SAO LUIS - REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA - SPC 

Total de Registros: 1 1 Data Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura 

Comprador/Fiador/Aval is ta 10/08/2015 26/03/2015 0233891188 

COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 103,71 

TELEFONICA BRASIL S/A - SAO PAULO / SP 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$103,71 com relação ao contrato nº 0233891188, 

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 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 25 de outubro 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: 1002213-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENILTON SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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: 

1002213-29.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALTENILTON SILVA PINTO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Diz que houve contratação e uso dos serviços. 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. Vale ressaltar que 

apesar do comprovante de endereço não estar no nome da parte autora, 

está no nome da mãe do filho do autor, provável companheiro deste, 

portanto. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora. 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. 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, possui a parte 

autora outra inscrição preexistente, efetuada por Club Mais 

Administradora de Cartões e Gazin Comércio de Móveis, conforme 

demonstra o próprio comprovante juntado aos autos pela parte autora (ID 

12983692). 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 
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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$72,72 com relação ao contrato nº 0297984966, 

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 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 25 de outubro 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: 1002218-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002218-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROMILDO ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. 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, do mesmo modo que não reconhece a dívida em questão. A 

requerida apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso 

dos serviços. 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. Vale ressaltar que o comprovante de endereço está 

em nome da esposa do autor. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação 

de consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. 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. 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$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$110,18 com 

relação ao contrato nº 0286504090, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 26 de 

outubro 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
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001516-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDINA DE BAIRROS 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante, em suma, que iniciou curso de Ciências Contábeis na 

instituição requerida no primeiro semestre do ano de 2012, sendo 

beneficiária de FIES 100%. Alega ter cursado o 6º semestre, em dezembro 

de 2014, sendo que por motivos particulares pediu o cancelamento da 

matrícula, sendo informada pela Universidade que como o contrato era 

semestral bastava não renovar a matrícula. Entretanto, no final de 2017 se 

deparou com seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito do ano de 2013, no valor de R$4.447,48 e R$4.423,48 no ano de 

2015. Foi deferida a tutela de urgência para o fim de “para efeito de 

determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) dias, a exclusão 

do nome da parte reclamante dos serviços de proteção ao crédito, em 

razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, que a 

reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros de 

proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297).” (ID 12549164). A requerida apresenta contestação afirmando 

que a autora não efetuou o aditamento de 2014/2. Afirma também que não 

foi declarada a evasão em 2015/1, de modo que possui o montante de tal 

semestre em aberto. Com efeito, resta incontroverso que a reclamante 

frequentou o curso de Ciências Contábeis disponibilizado pela instituição 

reclamada. Pois bem, no caso de cobrança de débitos, cabe à parte 

requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. A requerida, 

contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança. Em primeiro lugar, não 

foi demonstrada a origem do débito de R$4.447,48, visto que conforme 

comprovou o aluno, possuía o mesmo financiamento total da mensalidade, 

sendo 100% pelo FIES, tendo realizado todos os aditamentos do 

financiamento desde o período que ingressou na Universidade até quando 

desistiu do curso (ID 12420264). Vale ressaltar que a autora comprovou 

que realizou o aditamento do semestre que está sendo cobrado, qual seja, 

2014/2, de modo que se desincumbiu a mesma da prova que lhe cabia. 

Assim, eventual falha que possa ter ocorrido não pode ser atribuída à 

aluna, pois o documento citado demonstra, ainda, que a Universidade tinha 

ciência de tal aditamento, pois o aditamento está assinado por 

representante da Universidade. Ainda, como pode um débito inscrito em 

2013 ser referente à semestralidade de 2014/2? Assim, não há nos autos 

prova da legalidade do valor cobrado com relação ao semestre 2014/2, 

pois ausente prova concreta da legalidade do débito. Sendo assim, 

declaro ilegal a cobrança do valor de R$4.447,48, com relação ao contrato 

AG0000000278144, nos termos da fundamentação. No que se refere ao 

semestre 2015/1 a aluna afirma que não efetuou a rematrícula no curso 

para o semestre em questão, de modo que não poderia a Universidade ter 

lançado o débito visto que não houve contratação dos serviços para 

aquele semestre. É notório que a renovação do contrato de ensino 

superior se dá semestralmente, durante o período de rematrículas, de 

modo que se não houve a mesma, não houve prosseguimento da 

contratação. Assim, declaro indevida a inscrição no valor de R$4.423,48, 

com relação ao contrato AG00000003982222. Desta feita, evidenciada a 

conduta ilícita da reclamada, ao providenciar a inscrição por débito 

inexistente, o dano moral daí decorrente é o que se denomina dano moral 

“in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova 

específica, consoante tranquila orientação jurisprudencial: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) No que tange à fixação do valor da reparação, é importante 

que se considere a condição da reclamada de uma das maiores 

instituições de ensino do País, enquanto que a reclamante é pessoa 

presumivelmente não abastada, considerando-se ter recebido o benefício 

de 100% do FIES. Pessoas dessa condição, usualmente, fazem grande 

questão de preservar o bom nome que ostentam, até mesmo porque o 

acesso a bens de consumo somente lhes é possível mediante 

parcelamento das compras. Embora seja essa a aparente postura da 

reclamante, passou pelo constrangimento de ter recusado o acesso ao 

crédito, fato que, não é difícil imaginar, lhe causou enorme frustração e 

constrangimento. Nesses termos, reputo adequado o valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), suficiente para compensar a reclamante pela angústia 

experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, 

por meio da melhor administração de seus bancos de dados e sistemas 

administrativo e financeiro. Vale ressaltar que verifico pelo sistema do SPC 

a que este juízo possui acesso que embora a inscrição realizada tenha 

sido a primeira, possui a autora outra inscrição posterior, efetuada pelo 

Banco do Brasil, de modo que seu nome não é tão imaculado como 

salienta ser. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o efeito de 

declarar a inexistência dos débitos impugnados, no valor de R$4.423,48, 

com relação ao contrato AG00000003982222 e R$4.447,48, com relação 

ao contrato AG0000000278144, e condenar a reclamada ao pagamento 

em favor da reclamante, a título de danos morais, do valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação 
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desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar 

da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a data da 

inscrição indevida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 24 de outubro 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002225-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARINALVA AZEVEDO 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte 

autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. 

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. Diz que 

houve contratação e uso dos serviços. Quanto ao mérito, trata-se de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. 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. 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, possui a parte autora outras inscrições 

preexistentes, efetuadas Banco Bradesco S/A, conforme verifico através 

do comprovante do SPC juntado com a inicial. 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$121,16 com relação ao contrato nº 0298071269, 

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 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 26 de outubro 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: 1002233-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002233-20.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCONDES DE MORAES 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte 

autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. 

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. Diz que 

houve contratação e uso dos serviços. Junta faturas que demonstram a 

utilização da linha telefônica. 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. Vale ressaltar que o comprovante 

de endereço está em nome do locador do imóvel que a autora reside, 

conforme faz prova o contrato de locação (ID. 12984146). Quanto ao 

mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. 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. Assim, não há 
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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. Vale ressaltar que as faturas juntadas 

demonstram a utilização da linha telefônica, mas não provam que foi o 

autor que utilizou a mesma. 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, 

conforme demonstra o comprovante do SPC juntado com a inicial. 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$254,23 com relação ao contrato nº 0256591855, 

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 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 26 de outubro 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: 1002237-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS GRACIELE SUZARTE LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002237-57.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LAIS GRACIELE SUZARTE 

LEAL REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte 

autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. 

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, do mesmo modo que não reconhece a dívida em questão. A 

requerida apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso 

dos serviços, juntado fatura de utilização da linha para comprovar. 

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. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do 

que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora. 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. 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 
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da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$198,55 com 

relação ao contrato nº 0252648577, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 26 de 

outubro 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: 1002240-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002240-12.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JUSSARA DA SILVA 

FERNANDES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a 

parte autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu 

nome. 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. Diz que 

houve contratação e uso dos serviços. Quanto ao mérito, trata-se de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. 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. 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. Vale ressaltar que as faturas provam 

que houve utilização da linha telefônica, mas não há como afirmar que foi 

utilizada pelo autor. Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de 

reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu tal 

inscrição, possui a parte autora outras inscrições preexistentes, 

efetuadas por SP-CAS/BELA IMAGEM, conforme verifico através do 

comprovante do SPC juntado com a inicial. 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$71,90 com relação ao contrato nº 0298092875, 

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 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 26 de outubro 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: 1002251-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOSE BACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002251-41.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDER JOSE BACH 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição no valor de R$207,08 com relação ao 

contrato 0270256501. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem 
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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. Primeiramente, ressalto que deixo de acolher o pedido de 

desistência da ação, pois o mesmo somente foi formulado após a 

apresentação de contrato assinado pela requerida. Entretanto, tenho que 

a mesma está apta a ter o mérito resolvido, estando clara a contratação 

dos serviços e, portanto a improcedência da demanda, conforme se 

demonstrará abaixo. 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. 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 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. Do mesmo 

modo, não há nos autos notícia de furto dos documentos pessoais da 

parte autora. Portanto, tenho que supostamente provada e legitimada a 

inscrição em análise. Pelo exposto, provada a contratação e havendo 

débitos não quitados, deve ser acolhido o pedido contraposto e julgado 

procedente para o fim de condenar a parte autora ao pagamento de 

R$207,08, devendo incidir sobre o valor correção monetária a contar do 

vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da publicação da 

sentença. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento de R$207,08, devendo incidir sobre o valor correção 

monetária a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar 

da publicação da sentença. 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. Considerando a litigância 

de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de 

multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), 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$1.000,00 (hum 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 outubro 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: 1002258-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002258-33.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE CARLOS SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. 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, do mesmo modo que não reconhece a dívida em questão. A 

requerida apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso 

dos serviços, juntado fatura de utilização da linha para comprovar. 

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. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do 

que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora. 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. Vale ressaltar que as faturas juntadas 

demonstram a utilização da linha telefônica em questão, mas não há como 

afirmar que foi o autor que utilizou os serviços. 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$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 
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não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$184,72 com 

relação ao contrato nº 0285197911, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 26 de 

outubro 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: 1000561-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000561-74.2018.8.11.0040 REQUERENTE: RAIMUNDO ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. 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. Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004959-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004959-98.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELO JOSE BISPO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Interposto embargos de 

declaração sob fundamento de omissão na fundamentação referente aos 

danos morais, verifica-se no ID 13867088 que a recorrente pagou o valor 

da condenação, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer, 

pois aceitou tacitamente os termos da decisão recorrida (NCPC, art. 

1.000). Nesse sentido, destaco as lições de Teresa Arruda Alvim 

Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e 

Rogerio Licastro Torres de Mello (Primeiros comentários ao novo código de 

processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015, p. 1431-1432): Este dispositivo trata do instituto da aquiescência, 

que também ocorre depois de proferida a decisão e antes de interposto o 

recurso. Pode constituir na aceitação expressa ou tácita da decisão, 

normalmente expressada pelo cumprimento desta. A aquiescência não se 

confunde com a renúncia, mas leva a esta. Casos haverá em que o 

cumprimento da decisão se fará por outras razões diferentes da 

concordância, como, por exemplo, evitar a incidência de multa fixada pelo 

não cumprimento da decisão. Neste caso, a parte deve ressalvar 

expressamente que se reserva o direito de recorrer e alistar os motivos 

que a levaram a cumprir a decisão, para que este cumprimento não seja 

interpretado como concordância tácita. Nesse sentido, o parágrafo único, 

ao estabelecer a regra de que a conduta-prática de ato ou de 

atos-incompatível com o ato de recorrer só será tida como aceitação, se 

não houver expressa ressalva. (grifou-se). Colaciono também o 

entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PETICIONAMENTO 

POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 DO NCPC. 

ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 

10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de 

declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DO VALOR DEPOSITADO CONFORME DADOS INFORMADOS NO 
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ID 100495998. Isento de custas e honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de outubro 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: 1002222-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TELES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002222-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROGERIO TELES CARDOSO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. 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. Diz que houve 

contratação e uso dos serviços. 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. Vale ressaltar que o comprovante 

de endereço acostado aos autos está no nome da genitora do filho do 

autor, possível companheira deste, portanto (ID 12984033). Quanto ao 

mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. 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. 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, possui a parte autora outras inscrições 

preexistentes, efetuadas Club Mais Administradora de Cartões e Omni S/A 

Cred Financ Investimentos, conforme verifico através do comprovante do 

SPC juntado com a inicial. 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$172,29 com relação ao contrato nº 0267377538, 

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 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 26 de outubro 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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199868 Nr: 9632-20.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO, 

Cpf: 78927153120, Rg: 354263, Filiação: Sebastiana Pereira do 

Nascimento e Albertino dos Reis Nascimento, data de nascimento: 

12/05/1976, brasileiro(a), natural de Joselândia-MA, serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça em exercício nesta comarca, 

abaixo firmada no uso de sua atribuição consitucional, vem,com base no 

incluso Inquérito Policial oferecer denúnia em face e Francisco Pereira do 

Nascimento, vulgo " Chico", e outro, qualificado nos autos pela prática dos 

seguintes fatos delituosos: Consta do referido procedimento investigatório 

que no dia 02/04/2018, por volta das 14 horas, na Loja Epaminondas, 

localizada na Av. Natalino João Brescansin Centro nesta cidade, os 

acusados Marcelo Moura do Nacimento e Francisco Pereira do 

Nascimento, subtrairam coisas móveis alheias, para si ou para outrem, 

mediante grave ameaça, consistente em 01 relógio da Marca Cássio, de 

cor preta, 01 relógio da marca orient de cor preta, 01 relógio da marca 
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Lince, de cor dourada, 01 pulseira na cor dourada, 01 corrente com 

pingente,cor dourada, consoante do auto de avaliação de fl. 06. Consta 

ainda que no dia 03/04/2018, nas proximidades do Chenhenhem, defronte 

coma Igreja Assembléia de Deus localizada no Bairro São Mateus, o 

indigitado Marcelo mantinha sob sua garda, arma de fogo, munição de uso 

permitido, em desacordo com determinação legal ou aregulamentar,no 

interior de sua residência. Segundo extrai-se do caderno investigativo, no 

dia 03/04/018, emfrent a Igreja Assembléia de Deus, o increpado Marcelo 

tinha em depósito drogas sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 porção de 

substância análoga à cocaina, consoante termo de apreensão de fl. 05. 

Resai ainda, do derno investigatório que no dia 03/04/018, o acusado 

Marcelo, guardava instrumento ou qualquer objeto destinado a fabrcação, 

preparação, produção ou transformação de drogas sem autorização ou 

em dsacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 01 balança 

de precisão, conforme auto de apreensão de fl. 05. Extrai-se dos autos 

que os dois suspeitos, chegarm em uma motocicleta de cor vermelha e 

adentraram a referida Loja, anunciando oassalto, rendendo funcionário e 

clientes mediante uso de arma de fogo e muita agressividade. Ato 

contínuo, os increpados roubaram dos funcionários os objetoe acima 

mencionados. Posteriormente oserviço de inteligência recebeu denúncia 

anônima informando que um dos autos do roubo tinha o apelido de chico, e 

que residia na Rua da Paz ao lado da casa 46, no Bairro Boa Esperança. 

Diante disso os policiais ao chegarem no refrido local encontraram um 

documento de identidade, em nome de Francisco, oqual mais tarde fora 

apresentado à vítima Quelma para reconhecimento, sendoque confirmou 

com certeza que Francisco seria um dos autores do roubo. 

Subsequentemente os milicianos receberam diversas denúncias via 190 

sobre o paraeiro do increpado Marcelo. Diante das informações a 

guarnição policial acionou diversas equipes para efetuar o cerco policialna 

residência e, ao chegarem no local os policiais foram autorizados a 

adentrar na moradia para realizar a busca domiciliar. Narra ainda o 

procedimento preliminar que ao adentar a casa restou localizado 

oacusado Marcelo, bem como em seu quarto fora localizado 01 balança de 

precisão e 01 porção de susbtância análoga à cocaina dentro de uma 

sacola enterrada no quintal da casa, 01 revólver calibre 38 e 05 munições 

domesmo calibre intactas. Foram localizados também os objetos 

provenientes do roubo. Diante disso fora dado voz de prisão ao increpado 

Marcelo e encaminhado a Delegacia Local para as providências cabíveis. 

Ante o exposto,denúncia Marcelo Moura do Nascimento como incurso nas 

penas do artigo 157, § 2º, A, II do CP e art. 33 caput, art. 14 caput ambos 

da Lei n. 11.343/06 e art. 12 caput da Lei n. 10.826/06 e Francisco Pereira 

do Nascimento, vulgo Chico, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, 

inciso II, § 2º-A do CP, requerendo que recebida e autuada esta sejam os 

mesmos citados para responder acusação por escrito no prazo de 10 

dias.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 10 de outubro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115750 Nr: 6908-82.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO RAFAEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIVALDO RAFAEL DA SILVA, Filiação: 

Edileusa Maria da Silva e Elio Rafel da Silva, data de nascimento: 

01/09/1985, brasileiro(a), convivente, carpinteiro, Telefone 9680-2264. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia e tenho o acusado EDIVALDO RAFAEL 

DA SILVA, qualificado na denúncia, como incurso nas penas do artigo 14 

da Lei 10.826/03.Observando o critério trifásico do artigo 68 do Código 

Penal Brasileiro, passo a fixar, em relação ao acusado, a pena-base, 

atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma 

legal.A Culpabilidade do acusado não revela ser evidenciado; tenho por 

bons seus antecedentes; nada existe contra a conduta social e familiar do 

acusado, o que devo considerá-la como boa, a sua personalidade não 

apresenta defeitos de formação; o acusado agiu por motivos que não 

servem para excluir o crime; as conseqüências do crime não foram 

graves e mostrou-se o acusado arrependido. Tomando em consideração 

essas circunstâncias, estabeleço a pena base em 02 (dois) anos de 

reclusão, mínimo legal, necessária e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime.Sem outras atenuantes ou mesmo agravantes, fixo a 

pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, que torno em concreta e 

definitiva, ante a inexistência de causas especiais de aumento de pena a 

serem sopesadas.Finalmente, no que tange à multa, utilizando-me dos 

mesmos critérios de cálculos, fixo em 05 (dez) dias-multa, em seu valor 

mínimo, por não haver prova nos autos, de que o réu possa suportar valor 

além deste limite.Isento-o do pagamento das custas e despesas 

processuais, proporcionalmente, posto que assistido pela Defensoria 

Pública. Para o cumprimento inicial da pena, estabeleço ao condenado o 

regime aberto, nos termos do artigo 33, §§ 1.º, “c” e 2.º, “c”, do Código 

Pena.Com respaldo na nova redação dada ao art. 44, inciso I, do Código 

Penal, pela Lei n.º 9.714, de 25 de novembro de 1.998, que é mais 

benéfica, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao acusado por 

restritiva de direito, esta convertida na prestação pecuniária consistente 

no pagamento individual em dinheiro ao Conselho da Comunidade de 

Sorriso, correspondente a 1 (um) salário mínimo ou, alternativamente, a 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades assistenciais, de 

acordo com as suas aptidões à razão de uma hora de tarefa por dia de 

condenação, tudo de conformidadecom as novas redações dadas aos 

artigos 45, § 1º e 46 e seus parágrafos, ambos do Código Penal, pela lei 

acima referida, em entidade a ser definida pelo Juízo da VEP.Após o 

trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados (art. 

5º, LVII, da Constituição da República), formando-se o processo executivo 

de pena definitivo, encaminhando-os com as peças necessárias para 

cumprimento.Encaminhe-se a arma apreendida ao Exército para 

destruição.Oficie-se, ainda, ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins 

previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos 

direitos políticos).P.R.I.C.Ciência ao Ministério Público.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 10 de outubro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50810 Nr: 1236-69.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR TELLES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO CESAR TELLES DA SILVA, Rg: 

2106799-6, Filiação: João Pedro Monteiro da Silva e Veronica Telles da 

Silva, data de nascimento: 03/06/1989, brasileiro(a), natural de 

Blumenau-SC, solteiro(a), Telefone 9614-4322. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o acusado PAULO CESAR TELLES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, prestador de serviços gerais, nascido aos 03/06/1989, filho de 

João Pedro Telles da Silva e Verônica Telles da Silva, residente na Rua 

Juruá, nº 212, Sorriso-MT, às penas do art. 16, parágrafo único, inciso IV, 

da Lei nº 10.826/2003.DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA:A pena prevista 
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para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com 

numeração raspada é de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão, e multa.Em 

observância às diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a 

culpabilidade, ou seja, o grau de censurabilidade da conduta do agente 

revelou-se normal ao tipo. Registra antecedentes, consoante se infere da 

certidão de f.92, de onde se extrai a existência de uma condenação 

transitada em julgado. No entanto, em observância ao princípio do ‘non bis 

in idem’, a reincidência não será considerada como circunstância judicial e 

sim como agravante (súmula 241 do STJ). Nada consta acerca da conduta 

social e personalidade do acusado. Os motivos do crime são normais a 

espécie. Quanto às circunstâncias do evento, coadunam-se com o 

preceito primário do tipo. Não houve consequências. Deixo de analisar o 

comportamento da vítima, pois no caso concreto o ofendido é o 

Estado.Tendo em conta a análise das circunstâncias judiciais, sopesando 

uma a uma, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e pagamento 

de 10 (dez) dias-multa.Deixo de aplicar as circunstancias atenuantes 

previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, bem como a 

circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) uma vez 

que a pena base foi fixada no mínimo legal.Inexistem causas de aumento 

ou diminuição de apena.À míngua de quaisquer outras circunstâncias 

legais, torno definitiva a pena de 3 (três) anos de reclusão e pagamento 

de 10 (dez) dias-multa.Em razão da situação econômica do acusado, fixo 

o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.O regime inicial de cumprimento da pena é o semi-aberto, eis que, 

apesar da reincidência, as circunstâncias judiciais não se mostraram de 

todo desfavoráveis e a pena não foi superior a quatro anos de reclusão, 

nos moldes do Enunciado n.° 269 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 

Insuscetível de substituição e de 'sursis', haja vista que tratar-se de 

reincidente especifico em crime doloso (CP – inciso II do art. 44 e inciso I 

do art. 77).Em razão de ter sido assistido pela Defensoria Pública, isento o 

acusado do pagamento das custas e despesas processuais.Em atenção à 

inovação trazida pela Lei n. 11.719/08, com o acréscimo do inciso IV, ao 

art. 387, do CPP, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos 

causados pela infração à vítima, haja vista que não foi apurado prejuízo 

efetivo nestes autos.Nos termos do artigo 201, §2º (alterado pela Lei n. 

11.690/08), comunique-se a vítima, dando-lhe ciência desta sentença, 

para conhecimento, sendo que em não havendo o endereço atual dela tal 

ato deverá se realizar por meio de edital.O sentenciado poderá aguardar o 

trânsito em julgado da presente condenação em liberdade, haja vista o 

regime que lhe foi fixado. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados e expeça-se a guia de execução, nos 

termos do artigo 106 da LEP. Nos autos da Guia de Recolhimento, deverá 

ser elaborado o cálculo de pena, inclusive atentando-se à detração penal 

e eventual remição a que faça jus o sentenciado.Expeçam-se os ofícios 

aos órgãos de registros na forma de costume, inclusive ao Tribunal 

Regional Eleitoral/Mato Grosso (CF, art. 15, III).Publique-se.Intime-se. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DORACY SOARES DA 

SILVA, digitei.

Sorriso, 05 de outubro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156031 Nr: 7013-88.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SIDES DA SILVA, JOSIMAR 

FEITOSA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIMAR FEITOSA DE ANDRADE, Rg: 

23880970, Filiação: Eliandra Maria Feitosa e Itamar Nunes da Silva, data de 

nascimento: 18/12/1997, brasileiro(a), natural de Nova Brasilandia-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 84350704. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR os requeridos Leandro Sides da Silva e Josimar Feitosa de 

Andrade, devidamente qualificados nos autos, pela prática do delito de 

roubo, majorado em função do concurso de pessoas [art. 157, § 2.º, 

inciso II, do Código Penal] e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n.º 

8.069/1990]. Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da 

individualização da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da 

CRFB/88], à dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido.I.Da 

Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.I.I. Do réu 

Leandro Sides da Silva.I.I.I Do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do 

Código Penal. Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes 

criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos 

juntados nos autos não devem ser considerados em prejuízo do réu, como 

indicadores de maus antecedentes.Não existem nos autos dados técnicos 

que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo 

ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.No 

que tange às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima e às consequências do crime, penso que tais 

rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já 

que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio 

social.Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a 

maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a 

PENA-BASE imputada ao réu em 04 (quatro) anos de reclusão, mínimo 

legal. Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que 

o requerido confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do 

Código Penal], cuja análise já foi realizada. Em um segundo quadrante, 

denota-se que o agente, na época em que os fatos se aperfeiçoaram, 

ostentava 19 (dezenove) anos de idade, fato que se consolida como 

mecanismo tendente a promover o abrandamento da reprimenda, dado as 

características da personalidade e caráter ainda não perfeitamente 

formados dos indivíduos que se encontram nessa faixa etária [art. 65, 

inciso I do Código Penal]. Portanto, havendo duas circunstâncias 

atenuantes, no mesmo sentido, necessariamente, ambas deverão ser 

aplicadas sobre a pena-base [cf.: RUY ROSADO DE AGUIAR JR., 

Aplicação da Pena, Publicação da Escola Superior da Magistratura do Rio 

Grande do Sul, 4.ª ed., Porto Alegre, 2003, p. 50; RJTJRS 103/174]. 

Contudo, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à 

redução da pena abaixo do mínimo legal [Súmula n.º 231 do STJ]. Deixo, 

portanto, à luz de tais premissas, de concretizar a implementação das 

circunstâncias atenuantes, de tal sorte que deverá ficar a pena provisória 

fixada no patamar equivalente a 04 (quatro) anos de 

reclusão.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. 

Primeiramente, não vislumbro causas de diminuição da pena.Com efeito, 

consoante se extrai dos autos, a infração penal foi praticada mediante o 

concurso de agentes. Dessa forma, aumento a pena em 01 (um) ano e 04 

(quatro) meses, no patamar de 1/3, restando fixada em 05 (cinco) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão.Ainda, em razão da cumulatividade da 

PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 12 

(doze) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à 

época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do 

delito, assim como em face da situação econômica do réu.I.I.II. Da Infração 

penal descrita no art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990.Primeiramente, no que 

diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros 

indicados no âmbito dos documentos juntados nos autos não devem ser 

considerados em prejuízo do réu, como indicadores de maus 

antecedentes.Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a 

emissão de um juízo conclusivo, de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.No que tange à 

culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima e as conseqüências do crime, considero que tais 

rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já 

que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio 

social.Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a 

maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a 

PENA-BASE imputada ao réu em 01 (um) ano de reclusão, mínimo 

legal.Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o 

requerido confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do 
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Código Penal], cuja análise já foi realizada. Em um segundo quadrante, 

denota-se que o agente, na época em que os fatos se aperfeiçoaram, 

ostentava 19 (dezenove) anos de idade, fato que se consolida como 

mecanismo tendente a promover o abrandamento da reprimenda, dado as 

características da personalidade e caráter ainda não perfeitamente 

formados dos indivíduos que se encontram nessa faixa etária [art. 65, 

inciso I do Código Penal]. Portanto, havendo duas circunstâncias 

atenuantes, no mesmo sentido, necessariamente, ambas deverão ser 

aplicadas sobre a pena-base [cf.: RUY ROSADO DE AGUIAR JR., 

Aplicação da Pena, Publicação da Escola Superior da Magistratura do Rio 

Grande do Sul, 4.ª ed., Porto Alegre, 2003, p. 50; RJTJRS 103/174]. 

Contudo, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à 

redução da pena abaixo do mínimo legal [Súmula n.º 231 do STJ]. Contudo, 

deixo, portanto, à luz de tais premissas, de concretizar a implementação 

da circunstância atenuante, em razão de conduzir à redução da pena 

abaixo do mínimo legal [Súmula n.º 231 do STJ] de tal sorte que deverá 

ficar a pena provisória fixada no patamar equivalente a 01 (um) ano de 

reclusão.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que 

fica fixada em 01 (um) ano de reclusão, em razão da ausência de causa 

de diminuição e aumento da pena.I.II. Do réu Josimar Feitosa de 

Andrade.I.II.I Do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal. 

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados nos autos 

não devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicadores de 

maus antecedentes.Não existem nos autos dados técnicos que autorizem 

a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, 

sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.No que tange às 

circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao comportamento da 

vítima e às consequências do crime, penso que tais rubricas são 

incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu 

cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.Destarte, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja 

análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria unânime 

daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada ao 

réu em 04 (quatro) anos de reclusão, mínimo legal. Feito isso, passo a 

fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o requerido confessou a 

autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal], cuja análise já 

foi realizada. Em um segundo quadrante, denota-se que o agente, na 

época em que os fatos se aperfeiçoaram, ostentava 18 (dezoito) anos de 

idade, fato que se consolida como mecanismo tendente a promover o 

abrandamento da reprimenda, dado as características da personalidade e 

caráter ainda não perfeitamente formados dos indivíduos que se 

encontram nessa faixa etária [art. 65, inciso I do Código Penal]. Portanto, 

havendo duas circunstâncias atenuantes, no mesmo sentido, 

necessariamente, ambas deverão ser aplicadas sobre a pena-base [cf.: 

RUY ROSADO DE AGUIAR JR., Aplicação da Pena, Publicação da Escola 

Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, 4.ª ed., Porto Alegre, 2003, 

p. 50; RJTJRS 103/174]. Contudo, a incidência das circunstâncias 

atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal 

[Súmula n.º 231 do STJ]. Deixo, portanto, à luz de tais premissas, de 

concretizar a implementação das circunstâncias atenuantes, de tal sorte 

que deverá ficar a pena provisória fixada no patamar equivalente a 04 

(quatro) anos de reclusão.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA 

DEFINITIVA. Primeiramente, não vislumbro causas de diminuição da 

pena.Com efeito, consoante se extrai dos autos, a infração penal foi 

praticada mediante o concurso de agentes. Dessa forma, aumento a pena 

em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, no patamar de 1/3, restando fixada 

em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.Ainda, em razão da 

cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora 

vai fixada em 12 (doze) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde 

aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade 

do delito, assim como em face da situação econômica do réu.I.II.II. Da 

Infração penal descrita no art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990.Primeiramente, 

no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros 

indicados no âmbito dos documentos juntados nos autos não devem ser 

considerados em prejuízo do réu, como indicadores de maus 

antecedentes.Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a 

emissão de um juízo conclusivo, de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.No que tange à 

culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima e as consequências do crime, considero que tais 

rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já 

que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio 

social.Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a 

maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a 

PENA-BASE imputada ao réu em 01 (um) ano de reclusão, mínimo 

legal.Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o 

requerido confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do 

Código Penal], cuja análise já foi realizada. Em um segundo quadrante, 

denota-se que o agente, na época em que os fatos se aperfeiçoaram, 

ostentava 18 (dezoito) anos de idade, fato que se consolida como 

mecanismo tendente a promover o abrandamento da reprimenda, dado as 

características da personalidade e caráter ainda não perfeitamente 

formados dos indivíduos que se encontram nessa faixa etária [art. 65, 

inciso I do Código Penal]. Portanto, havendo duas circunstâncias 

atenuantes, no mesmo sentido, necessariamente, ambas deverão ser 

aplicadas sobre a pena-base [cf.: RUY ROSADO DE AGUIAR JR., 

Aplicação da Pena, Publicação da Escola Superior da Magistratura do Rio 

Grande do Sul, 4.ª ed., Porto Alegre, 2003, p. 50; RJTJRS 103/174]. 

Contudo, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à 

redução da pena abaixo do mínimo legal [Súmula n.º 231 do STJ]. Contudo, 

deixo, portanto, à luz de tais premissas, de concretizar a implementação 

da circunstância atenuante, em razão de conduzir à redução da pena 

abaixo do mínimo legal [Súmula n.º 231 do STJ] de tal sorte que deverá 

ficar a pena provisória fixada no patamar equivalente a 01 (um) ano de 

reclusão.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que 

fica fixada em 01 (um) ano de reclusão, em razão da ausência de causa 

de diminuição e aumento da pena.II. Da Resenha Estruturada das 

Condenações. Da Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção 

Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva 

de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.II.I. Do Réu Leandro Sides 

da Silva: como consectário natural da aplicação do sistema do cúmulo 

material [art. 69 do Código Penal], será infligida ao acusado pena privativa 

de liberdade correspondente a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, decorrente da condenação pela prática dos delitos 

preconizados no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 

n.º 8.069/1990. Com esteio no conteúdo normativo do art. 72 do Código 

Penal a pena de multa deverá permanecer estipulada em 12 (doze) 

dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do 

fato.De efeito, como forma de prestar reverência ao comando normativo 

preconizado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ e § 3.º do Código Penal, levando-se 

por linha de estima a ideia de que a pena-base estabeleceu-se, sob o 

ponto de vista quantitativo, nas proximidades do patamar mínimo, partindo 

do pressuposto de que o réu desfruta da condição de primário e não 

detém antecedentes criminais, e, por derradeiro, considerando que a 

imposição de regime de cumprimento mais severo do que aquele que a 

pena aplicada permitir exige motivação idônea [Súmulas n.º 718 e 719 do 

STF], ESTABELEÇO, para efeito de cumprimento da sanção penal infligida, 

o regime SEMI-ABERTO, inicial.Deixo de concretizar à substituição da pena 

privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a 

sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos 

preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica 

forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se 

afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à 

superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido 

na legislação de direção [art. 77 do Código Penal].II.II. Do Réu Josimar 

Feitosa de Andrade: como consectário natural da aplicação do sistema do 

cúmulo material [art. 69 do Código Penal], será infligida ao acusado pena 

privativa de liberdade correspondente a 06 (seis) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão, decorrente da condenação pela prática dos delitos 

preconizados no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 

n.º 8.069/1990. Com esteio no conteúdo normativo do art. 72 do Código 

Penal a pena de multa deverá permanecer estipulada em 12 (doze) 

dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do 

fato.De efeito, como forma de prestar reverência ao comando normativo 

preconizado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ e § 3.º do Código Penal, levando-se 

por linha de estima a ideia de que a pena-base estabeleceu-se, sob o 

ponto de vista quantitativo, nas proximidades do patamar mínimo, partindo 

do pressuposto de que o réu desfruta da condição de primário e não 

detém antecedentes criminais, e, por derradeiro, considerando que a 

imposição de regime de cumprimento mais severo do que aquele que a 
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pena aplicada permitir exige motivação idônea [Súmulas n.º 718 e 719 do 

STF], ESTABELEÇO, para efeito de cumprimento da sanção penal infligida, 

o regime SEMI-ABERTO, inicial.Deixo de concretizar à substituição da pena 

privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a 

sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos 

preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica 

forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se 

afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à 

superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido 

na legislação de direção [art. 77 do Código Penal]. III. Da Análise da 

Possibilidade dos Réus Apelarem em Regime de Liberdade.Concedo aos 

requeridos o direito de apelarem em liberdade, exceto se por outro motivo 

não estiverem presos, em razão da ausência, no caso concreto, de 

ressonância nas hipóteses previstas para prisão preventiva, não sendo 

recomendado o recolhimento dos requeridos à prisão [art. 312 e art. 387, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].IV. Das Demais 

Providências.Isento os sentenciados do pagamento das custas e 

despesas processuais, haja vista terem sido assistidos pela Defensoria 

Pública. DETERMINO, no que tange ao aparelho celular que foi alvo do ato 

de apreensão (fls. 35 e 45) a sua imediata restituição ao seu legítimo 

proprietário, mediante apresentação de documento que comprove a 

propriedade do bem. Em caso de ausência de pedido de restituição do 

bem, proceda-se a destinação à entidade interessada. Confirmada a 

sentença em 2ª Instância:a) preencha-se e remeta-se o boletim individual 

estatístico ao Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII 

do Código de Processo Penal];b) comunique-se o Tribunal Regional 

Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos [art. 15, inciso III da 

CRFB/88];c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].Declaro esta por 

publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara criminal. Dispensado o 

registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se.Às 

providências.Sorriso/MT, 12 de abril de 2018. Emanuelle Chiaradia Navarro 

Mano,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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 11 de outubro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 164384 Nr: 195-86.2017.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA LINO SERRA 

TEIXEIRA - OAB:23.145-0, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:13171/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO REEDUCANDO DR. JANAINA LINO 

SERRA TEIXEIRA, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS SE 

MANIFESTE ACERCA DO CALCULO DE PENA DE FL. 196.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264452 Nr: 28026-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA ZANGRANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA, 

ESPOLIO DE GESULINA RAMOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPOLIO DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ESPOLIO DE 

GESULINA RAMOS NOGUEIRA, Filiação: Josepha Borges de Carvalho e 

Elvino Ramos Nogueira Sobrinho, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO das partes requeridas acima 

qualificadas para comparecerem à audiência designada para prestarem 

DEPOIMENTO PESSOAL. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Instrutória 

que se realizará no dia 28/11/201/, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverão os intimandos, 

comparecerem devidamente trajados e portando documentos pessoais.

Despacho/Decisão: Vistos.Não havendo qualquer questão prejudicial a ser 

apreciada ou irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O 

PROCESSO, passando à organização de sua instrução. A par disso, 

consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as 

seguintes questões fáticas e jurídicas: 1-) a existência de coisa hábil ou 

suscetível de usucapião; 2) a posse “ad usucapionem” e 3) o decurso de 

tempo.Nesse passo, DEFIRO a prova oral e o depoimento pessoal das 

partes. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 14h00min, sendo que as partes deverão 

apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do 

art. 357 do CPC, bem como providenciar a sua respectiva intimação, 

conforme determina o art. 455 do CPC.Na intimação das partes para 

prestarem depoimento pessoal constará a advertência da pena de 

confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 385 do CPC.Até a data da 

audiência, o Sr. Oficial de Justiça deverá elaborar auto de constatação 

sobre o imóvel em litígio, onde relatará a situação do imóvel e, em contato 

com os vizinhos, a natureza da posse exercida pela parte autora (se 

mansa e pacífica, inclusive, o tempo dessa posse).Não consta dos autos 

a manifestação do Município de Tangará da Serra. Logo, RENOVE-SE a 

carta de intimação de fl. 47, consignando o prazo de 05 dias para 

manifestação, valendo silêncio como inexistência de interesse.Sem 

prejuízo das determinações anteriores, AO MPE.INTIMEM-SE. CIÊNCIA à 

DPE.EXPEÇA-SE o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabeth Perez, digitei.

Tangará da Serra, 29 de outubro de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282448 Nr: 39395-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 115/124, foi interposto pelo 

advogado da parte autora, no prazo legal. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 41/2016, Art. 530, II, impulsiono os presentes autos ao setor 

de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida 

para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121869 Nr: 964-93.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DO NASCIMENTO, MARISTELA 

RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERASSOLO - 

OAB:12804, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 
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impugnação à execução de fls. 467/473.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249004 Nr: 15772-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os ofícios de fl. 55 destinado à CIELO e fl. 61 

destinado à ELAVON foram devolvidos pelo Correio com informação de 

que “Mudou-se” (fls. 64 e 67), e em atendimento ao Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim de 

encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora 

para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251651 Nr: 18044-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEFANT FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 69 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 110,22 

(Cento e Dez Reais e Vinte e Dois 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 --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107776 Nr: 6466-81.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE LEILÃO

1ª LEILÃO DIA 06/11/2018 às 14h00min horas

2ª LEILÃO DIA 20/11/2018 às 14h00min horas

 AUTOS N.º 6466-81.2008.811.0055 Código: 107776

Parte Autora: BANCO DA AMAZONIA S/A

Parte ré: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO e MARIA STEFANI BOFF.

DESCRIÇÃO DO BEM: “Fazenda São Sebastião” composta de 1.878,9711 

hectares – perímetro 27.770,65 m. DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: Inicia-se a 

descrição deste perímetro no vértice AR7-M-0286, de coordenadas N 

8.386.693,62 m e E 363.358,292m situado no limite da Fazenda São 

Sebastião VII com o limite da Fazenda São Sebastião VIII, de Orácio 

Stefan, matrícula nº 11.011, código do INCRA: 903.051.022.616-9 e com o 

limite da Fazenda Santo Expedito (ocupação); deste, segue confrontando 

com a Fazenda Santo Espedito (ocupação), de Jair Stefani Boff, RG 

3049773348 SSP RS CPF 637.852.000-30, com azimute de 140º15’5’’ e 

distância de 3.572,02 m até o vértice AU1-M00855, de coordenadas N 

8.383.947,252m e E 365.642,309m; situado no limite da Fazenda Santo 

Espedito (ocupação) com o limite da Fazenda Querência III (ocupação); 

deste segue confrontando com a Fazenda Querência III (ocupação), da 

Agropecuária Germinare Ltda, sócios administradores: Douglas Crestani, 

RG 1323129-4 SSP/MT,CPF 705.558.341-15 e Camila Donida Crestani RG 

1539378-0 SSP-MT CPF 017.283.221-70, com os seguintes azimutes e 

distâncias: 255º57’43’’ e 252,03m até o vértice AU1-M-0871, de 

coordenadas N 8.383.933,895m e E 365.390,637m; 266º41’56’’ e 787,42m 

até o vértice AU1-M-0870, de coordenadas N 8.383.888,552m e E 

364.604,519m; 266º47’49’’ e 929,49 m até o vértice AU1-M-0854, de 

coordenadas N 8.383.836,617 m e E 363.676,482m; 267º00’45’’ e 2.824,88 

m até o vértice Au1-M-0853 de coordenadas N 8.383,689,387m e E 

360.855,445m; 141º06’02’’ e 2.007,82 m até o vértice Au1-M-0868 de 

coordenadas N 8.382.126,807m e E 362.116,266m; 141º27’31’’ e 

1.486,90m até o vértice AU1-M-0867 de coordenadas N 8.380.963,811 m e 

E 363.042,725m; 141º116’03’’ e 2.089,75 m até o vértice AU1-M-0866, de 

coordenadas N 8.379.333,648m e E 364.350.249 m; situado no limite da 

Fazenda Querência III (ocupação) com o limite da margem esquerda do 

córrego Papagaio; deste segue confrontando com o limite da margem 

esquerda do referido córrego a montante com os seguintes azimutes e 

distâncias; 267º23’57’’ e 109,92 m até o vértice AR7-P-0708 de 

coordenadas N 8.379.328,660 m e E 364.240,440 m; 243º55’41’’ e 124,34 

m até o vértice AR7-P-0709 de coordenadas N 8.379.274,014 m e E 

364.128,755 m; 234º128,755 m; 234º55’53’’ e 43,34 m até o vértice 

AR7-P-0710, de coordenadas N 8.379.249,113m e E 364.093,283 m; 

260º42’54’’ e 185,56 m até o vértice AR7-P-0711 de coordenadas N 

8.379.219,173 m e E 363,910,151 m; 226º55’39’’ e 67,19m até o vértice 

AR7-P-0712 de coordenadas N 8.379.173,286 m e E 363.861,068m; 

241º00’02’’ e 188,47 m até o vértice AR7-P-0713 de coordenadas N 

8.379.081,914 m e E 363.696,225 m; 248º25’51’’ e 160,31 m até o vértice 

AR7-P-0714 de coordenadas N 8.379.022,980 m e E 363.547,140m; 

243º49’06’’ e 101,55 m até o vértice AR7-P-0715 de coordenadas N 

8.378.978,174m e E 363.456,009m ;256º34’37’’ e 88,43 m até o vértice 

AR7-M-0278 de coordenadas N 8.378.957,647m e E 363.369,999m; 

situado no limite da margem esquerda do córrego Papagaio com o limite 

direito da faixa de domínio da estrada vicinal, sentido Fazendas MT 175; 

deste segue confrontando com o limite direito da faixa de domínio da 

referida estrada, com azimute de 293º05’36’’ e distância de 5.292,95 m até 

o vértice AR7-M-0279 de coordenadas N 8.381.033,707 m e E 

358.501,191 m; situado no limite direito da faixa de domínio da estrada 

vicinal sentido Fazendas MT 175 com o limite da Fazenda São Sebastião I; 

deste segue confrontando com a Fazenda São Sebastião I de Renato 

Boff, matrícula nº 11.012,código do INCRA 903.051.022.640-1 com azimute 

de 40º37’45’’ distância de 1.451,03 m até o vértice AR7-M-0280 de 

coordenadas N 8.382.1234,950m e E 359.446,047m; situado no limite da 

Fazenda São Sebastião I com o limite da Fazenda São Sebastião II de 

Renato Boff, matricula nº 11.017 código do INCRA 903.051.022667-3 com 

azimute de 40º37’40’’ e distância de 1.387,92 m até o vértice AR7-M-0281 

de coordenadas N 8.383.188,316 m e E 360.349,779 m. situado no limite da 

Fazenda São Sebastião II com o limite da Fazenda São Sebastião II; deste 

segue confrontando com a Fazenda São Sebastião II, de Francolino Boff 

Sobrinho, matrícula nº 11.013, código do INCRA 903.051.022.659-2 com 

azimute de 40º37’53’’ e distância de 1.029,48 m até o vértice AR7-M-0282, 

de coordenadas N 8.383.969,599 m e E 361.020,165 m; situado no limite da 

Fazenda São Sebastião III com o limite da Fazenda São Sebastião IV, deste 

segue confrontando com a fazenda São Sebastião IV de Francolino Boff 

Sobrinho, matrícula nº 11018, código do INCRA 903.051022.632-0 com 

azimute de 40º 37’21’’ e distância de 822,05 m até o vértice AR7-M-0283 

de coordenadas N 8.384.593,545 m e E 361.555,f376m situado no limite da 

Fazenda São Sebastião IV com o limite da Fazenda São Sebastião V; 

deste segue confrontando com a Fazenda São Sebastião V de Lourenço 

Bet Neto, matrícula nº 11.019, código do INCRA 903.051.022.586-3 com 

azimute de 40º38’19’’ e distância de 875,88 m até o vértice AR7-M-0284 de 

coordenadas N 8.385.258,191 m e E 362.125,826 situado no limite da 

Fazenda São Sebastião V com o limite da Fazenda São Sebastião VI, 

deste segue confrontando com a Fazenda São Sebastião VI de Remi 

Soso, matrícula nº 11.020, código do INCRA 903.051.022.594-4 com 

azimute de 40ºf38’53’’ e distância de 915,48 m até o vértice AR7-M-0285 

de coordenadas N 8.385.952,786 e E 362.722,179m, situado no limite da 
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Fazenda São Sebastião VI com o limite da Fazenda São Sebastião VII, 

deste segue confrontando com a Fazenda São Sebastião VII de 

Alcebíades Boff, matrícula 11.016, código do INCRA 903.051.022.608-8 

com azimute do 40º39’03’’ e distância de 976,46 m até o vértice 

AR7-M-0286, ponto inicial da descrição deste perímetro. Proprietário: 

Francolino Boff Sobrinho, matrícula 28.269 do CRI de Tangara da Serra 

(MT).

 VALOR DO DEBITO: R$ 275.010,31 em 18.10.2017

VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMOVEL: R$ 10.036.704,15 corrigidos até 

Setembro de 2018

ÔNUS RECURSO OU CAUSA PENDENTE: AV-1/28.269, AV-3/28.269, 

AV-6/28.269.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Avenida Presidente Tancredo Neves nº 1220N, Jardim Mirante, 

Tangará da Serra- MT.

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem poderá ser arrematado 

pelo maior lanço acima da avaliação, na segunda data o bem não poderá 

ser arrematado pelo preço inferior a 50% da avaliação judicial, ressalvada 

a hipótese de preço vil (Art.891)

LEILOEIRO: Wellington Martins Araujo, fone: (65) 99997-1717, endereço 

eletrônico: www.araujoleiloes.com.br

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 

pessoais e dos respectivos patronos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.

 Tangará da Serra - MT, 29 de outubro de 2018.

Élida Juliane Schneider

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264246 Nr: 27860-32.2017.811.0055

 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: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA, PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, N. B. DIAVAN & CIA LTDA-EPP, AGROCAT DISTRIBUIDORA DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA 

S/A, OXIQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:MT20495/A, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:6218-MT, 

AURELIANO MONTEIRO NETO - OAB:OAB/SP 31.142, BRUNA ALVES - 

OAB:OAB/SP 381.481, CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:OAB/SP 183.536, EDUARDO SILVA GATTI - 

OAB:234531, FERNANDO CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/SP 80.833, 

FERNANDO CORREA DOS SANTOS - OAB:35711/PR, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JAIRO ENRICO KATSUDA DE 

LUCA - OAB:OAB/SP 380.300, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, LUCIANO 

DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, MATHEUS DANIEL XAVIER - OAB:OAB/SP 

363.013, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, OLGA GITTI LOUREIRO - 

OAB:OAB/SP 109.539, PABLO DOTTO - OAB:OAB/SP 147.434, RANNIER 

FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22.135-B, RENATA FERREIRA DE 

FREITAS ALVARENGA - OAB:OAB/SP 344.585, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087/O, SAMUEL FRANCO DALIA NETO - OAB:6275/MT, SILVIA 

BEATRIZ LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:10.819, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT, 

VIRGINIA CHINELATO - OAB:OAB/MT Nº24.047, VIVIANE ANNE DIAVAN 

- OAB:6661/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da 

recuperanda para, no prazo de cinco dias, comparecer nesta Secretaria 

da Primeira Vara Cível a fim de retirar o edital de intimação de credores 

para assembléia geral a fim de providenciar a devida publicação no Diário 

Oficial do Estado e em jornais de grande circulação nas localidades da 

sede e filiais, nos termos do artigo 36 da Lei nº 11.101/05, observando-se 

que deverá, ainda, promover a afixação de cópia do edital, de forma 

ostensiva, na sede das empresas e filiais (art. 36, § 1º, Lei nº 

11.101/2005).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264246 Nr: 27860-32.2017.811.0055

 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: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA, PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, N. B. DIAVAN & CIA LTDA-EPP, AGROCAT DISTRIBUIDORA DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA 

S/A, OXIQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:MT20495/A, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:6218-MT, 

AURELIANO MONTEIRO NETO - OAB:OAB/SP 31.142, BRUNA ALVES - 

OAB:OAB/SP 381.481, CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:OAB/SP 183.536, EDUARDO SILVA GATTI - 

OAB:234531, FERNANDO CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/SP 80.833, 

FERNANDO CORREA DOS SANTOS - OAB:35711/PR, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JAIRO ENRICO KATSUDA DE 

LUCA - OAB:OAB/SP 380.300, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, LUCIANO 

DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, MATHEUS DANIEL XAVIER - OAB:OAB/SP 

363.013, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, OLGA GITTI LOUREIRO - 

OAB:OAB/SP 109.539, PABLO DOTTO - OAB:OAB/SP 147.434, RANNIER 

FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22.135-B, RENATA FERREIRA DE 

FREITAS ALVARENGA - OAB:OAB/SP 344.585, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087/O, SAMUEL FRANCO DALIA NETO - OAB:6275/MT, SILVIA 

BEATRIZ LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:10.819, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT, 

VIRGINIA CHINELATO - OAB:OAB/MT Nº24.047, VIVIANE ANNE DIAVAN 

- OAB:6661/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CREDORES

 PARA ASSEMBLEIA GERAL

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 27860-32.2017.811.0055 - Código 264246

 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: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO DA REQUERENTE: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB/MT 

6.218)

INTERESSADOS: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA, N. B. 

DIAVAN & CIA LTDA-EPP, PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, BANCO DO 

BRASIL S/A, OXIQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, FIAGRIL LTDA e BANCO 

SAFRA S/A

ADMINISTRADORA JUDICIAL: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA E DE TODOS OS SEUS 

CREDORES ACERCA DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE 

CREDORES, a ser realizada, nos termos do artigo 36, da Lei nº 11.101:

1ª CONVOCAÇÃO – na data de 03.12.2018 às 10 horas e,

2ª CONVOCAÇÃO – na data de 10.12.2018 às 10 horas,

ENDEREÇO: Na sede da ACITS – Associação Comercial e Empresarial de 

Tangará da Serra/MT, localizada à Avenida Tancredo Neves, nº 96-S, 

Centro, na cidade de Tangará da Serra.
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ORDEM DO DIA: APROVAÇÃO, REJEIÇÃO ou MODIFICAÇÃO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentado pela devedora, nos termos do 

artigo 35, inciso I, alínea “a”, da Lei n.º 11.101/2005.

CÓPIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL: O plano de recuperação 

judicial e os documentos da recuperanda poderão ser consultados 

mediante solicitação prévia através do e-mail: rural@aj1.com.br, de modo 

que serão disponibilizados também de forma eletrônica.

ADVERTÊNCIAS: Os credores poderão ser representados na Assembleia 

Geral de Credores por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue à Administradora Judicial em até 24 (vinte e quatro) horas antes 

da data prevista no aviso de convocação qualquer documento hábil a 

comprovar seus poderes ou a indicação das folhas dos autos em que se 

encontre o referido documento (artigo 37, § 4º, da Lei n.° 11.101/2005). 

Demais disso, quaisquer questionamentos e dúvidas poderão ser 

esclarecidos por e-mail, telefone ou pessoalmente, no escritório da 

Administradora Judicial, neste último caso, através de agendamento 

prévio. A AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito 

privado, está sediada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 2254, 

Ed. American Business Center, 10º Andar, sala 1006, Bosque Saúde, 

telefone: (65) 3027-2886, Cuiabá/MT, site: www.aj1.com.br, com 

funcionamento das 09h00mim às 12h00mim e 13h00min às 18h00min, de 

segunda à sexta-feira.

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, Élida Juliane 

Schneider, digitei.

Tangará da Serra - MT, 29 de outubro de 2018.

Élida Juliane Schneider

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249385 Nr: 16149-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAIMUNDO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se todos os herdeiros pessoalmente bem como a procuradora 

destes, para no prazo de 30 (trinta) dias, manifestarem interesse no 

prosseguimento do feito, juntando os documentos conforme determinado 

às fls. 42, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, 

do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143004 Nr: 2480-80.2012.811.0055

 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: JADS, DDS, GDS, MJDSC, MSDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rabaneda dos Santos - 

OAB:OAB/MT 12945/O, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:14.864, Michelle Matsuura Borralho - OAB:OAB/MT 21.616/O, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, concedo o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, 

para cumprimento integral da decisão de fls. 213(verso), juntando os 

documentos conforme determinado por este juízo, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Atente-se o inventariante para que seja apresentada as últimas 

declarações com o plano de partilha amigável, conforme determinado no 

item 01, da decisão de fls. 213.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131537 Nr: 1277-20.2011.811.0055

 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: ANTONIO BLANCO GONSALES FILHO, MARCO 

ANTONIO BLANCO GONSALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO BLANCO GONSALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo 

Senhor Advogado da parte autora para a devolução, no prazo de 03 (três) 

dias, dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

esclarecendo que não sendo atendida a intimação será expedido mandado 

de busca e apreensão do processo, bem como aplicada as penalidades 

previstas no artigo acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 61896 Nr: 3425-43.2007.811.0055

 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: MARIA NEIDE BATISTA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELY RUELES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal sem que a parte inventariante, 

devidamente intimada, comprovasse nos autos o determinado na decisão 

de fls. 199.

Outrossim, nos termos da legislação vigente e do artigo 1.206 § 4º da 

CNGC e da Ordem de Serviço nº 001/2015 – item V, “b”, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a inventariante, pessoalmente, bem como na pessoa 

de seu(ua) advogado(a) a dar prosseguimento ao feito,cumprindo a 

decisão de fl. 199, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256589 Nr: 21930-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AACJ, MDQC, GHBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o petitório retro vejo que merece acolhimento, ante o erro 

material constante na decisão de fl. 32.

Nesse sentido, como o erro material é passível de conhecimento até 

mesmo de ofício pelo julgador, não há óbice a que se acolha o pedido na 

forma requerida a fim de sanar o equívoco.

 No caso dos autos verifico que na verdade, na sentença proferida à fl. 

32, constou equivocadamente o nome de solteira da requerente como 

sendo “Marilza de Queiroz”, sendo que seu nome de solteira deveria ser 
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MARILZA FERREIRA DE QUEIROZ.

Posto isso, para sanar o erro material no dispositivo da sentença, onde se 

lê: Marilza de Queiroz; leia-se: MARILZA FERREIRA DE QUEIROZ.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

OFICIE-SE o cartório de Registro Civil da 1ª circunscrição de Campo 

Grande/MS, para que proceda com a competente averbação.

Após, proceda-se com o retorno dos autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 214773 Nr: 5806-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDA, JRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIOS BORGES - 

OAB:21.927/O/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 

OAB/MT

 Vistos.

Ante a informação retro, a qual informou o endereço atual do requerido, 

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

14/02/2019, às 15h10min.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131519 Nr: 1253-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN RAFAEL PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Certifico que, regularizando a capacidade postulatória do executado, 

intimo-o, através de seus procuradores, para efetuar o pagamento do 

débito no valor de R$ 28.873,23 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e 

três reais e vinte e três centavos), no prazo de 15 dias, nos termos da 

decisão de fl. 535, a seguir parcialmente transcrita:"Recebo o pedido de 

cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais 

formulado às fls. 530/534. Proceda-se a conversão da ação, conforme 

dispõe o artigo 348 da CNGC.Nos termos do art. 523 do Código de 

Processo Civil, determino que a parte devedora seja intimada para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a 

intimação observar a regra dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de 

Processo Civil. Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito será acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios 

de também 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273702 Nr: 4033-55.2018.811.0055

 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): ANDREIA PEREIRA RIBEIRO, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que, considerando a petição de fl. 101 do exequente, informo 

que, o oficial de justiça já se encontra com a segunda via do mandado 

para proceder penhora de bens do devedor. Sendo assim, caso tenha 

interesse na penhora do bem indicado pela parte executada, deve o 

exequente efetuar o pagamento da diligência solicitada em fl. 97, ou caso 

não concorde com a cobrança desta diligência, que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158198 Nr: 6797-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO GALVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 158198.

 Vistos,

 Não se pode arquivar provisoriamente processo que não seja de 

execução.

 Aliás, vejo que a parte autora está resistente em requerer esta 

providência.

 Assim, por agora suspendo o processo por 06 meses.

 Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se com a advertência de fls. 

86.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118917 Nr: 8861-12.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 

13.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos nº: 118917.

 Vistos,

Diante da manifestação da parte executada às fls. 198, devo pontuar que 

realmente na execução código 196754 em trâmite neste juízo, também 

foram penhorados os imóveis matriculados sob os números 15.703 e 

5.311 do CRI desta Comarca, sendo que da referida penhora, foram 

opostos embargos de terceiros (códigos 290104 e 290214).

Assim, intime-se a parte exequente para informar se ainda possui 

interesse na manutenção da penhora dos imóveis, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-a que no silêncio será considerada a 
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desistência da penhora.

 Havendo interesse na manutenção da penhora pela parte exequente, 

expeça-se o respectivo mandado de avaliação, conforme já determinado 

na parte final da decisão de fls. 187.

Por fim, acerca da alegada fraude a execução, diga a parte exequente, 

também no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o petitório de fls. 189/190 e 

documentos de fls. 191/193.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 109044 Nr: 7703-53.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BARROS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Autos nº: 109044.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Rodrigo Mischiatti.

 Executado: José Carlos Barros Miranda.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Rodrigo Mischiatti 

em desfavor de José Carlos Barros Miranda, ambos qualificados nos 

autos.

 Intimada para pagar o valor do débito, a parte Executada, às fls. 144/145, 

apresentou comprovante de pagamento da obrigação.

 A parte Exequente, às fls. 147, pugnou pelo levantamento da quantia 

depositada.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Diante da satisfação integral da obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, defiro à parte Exequente, o levantamento dos valores 

depositados, mediante a expedição de alvará judicial na conta bancária 

indicada às fls. 147.

 Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287460 Nr: 15169-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MONTES CLAROS-MG, KARINE APARECIDA MAIA 

COSTA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SILVEIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEM FREIRE BARBOSA - 

OAB:113.336/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 287460.

Vistos,

Em resposta ao petitório de fls. 25, informo que o ato deprecado foi 

devidamente cumprido, conforme certidão de fls. 28-vº.

Assim, providencie-se a devolução da missiva com as baixas, anotações 

e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290574 Nr: 17471-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital e Maternidade São Mateus, , JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE CELESTINA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA RIOS MARIANO 

CARDOSO ALVARES - OAB:OAB/MT 24.033, MARIO OLIMPIO 

MEDEIROS NETO - OAB:12073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 290574.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285204 Nr: 13247-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONDINA BORGES VIEIRA, WALERIA MARTINS 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDINO QUIRINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO FERREIRA MAGALHAES 

- OAB:19447/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

10.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 10.186

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e 

cinco reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo 
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oficial de justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293705 Nr: 19861-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, PENINSULA INTERNATIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA RESENDE, RAFAEL 

HENRIQUE PEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO BANA - 

OAB:43045/PR, JOÃO EDUARDO LOUREIRO - OAB:OAB-23863, JOSÉ 

SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:26.571, LEONARDO CESAR BANA - 

OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA - OAB:OAB-24029, 

Valnei Clemente Bana - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 293705.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285267 Nr: 13281-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, JDC.DIAMANTINO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER GENOUD ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285267.

 Vistos,

 Oficie-se o juízo deprecante para que informe o atual endereço da parte 

requerida, a fim de que o ato deprecado seja cumprido.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291349 Nr: 18112-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.JARDIM-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 291349.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132595 Nr: 2460-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVIRGES GENI SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Autos nº: 132595.

 Vistos,

 Reitere-se a intimação e aguarde-se por mais 60 dias.

 Faço a advertência de que o processo será arquivado em caso de inércia 

das partes.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288013 Nr: 15573-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO 4ª VARA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCOPORADORA GUEDES 

LTDA, LUIZ CARLOS GUEDES, VALMIR LUIZ GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838/MT, 

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 288013.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174839 Nr: 16762-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BIZELLI, IVONEI FERRAZZA, 

IRACEMA DA SILVA MACHADO CASAGRANDE, GERALCINA FERREIRA 

BARBOSA, MARIA VILMA FELIPE, NOEL PEDRO DA SILVA, Reinaldo 

Loose, ANTONIO BORGES DOS SANTOS, MARIA DIVINA DE ARAÚJO, 

ESPOLIO DE JOSE NAVARRO SANCHES, ALAIN SHUNJI NAKAMURA, 

WAGNER KENHITI NAKAMURA, MAYKER YOSHIHIRO NAKAMURA, 

EDVILSON BRUGNEROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:OAB/PR 24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A

 Autos nº: 174839.

 Vistos,

 Em respeito ao princípio do contraditório, faculto manifestação da parte 

contrária por 15 dias acerca do petitório de fls. 639 e documentos que o 

acompanham.

 Após, novamente conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293703 Nr: 19857-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 293703.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147948 Nr: 7792-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO LTDA ME, 

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:OAB/MT 7.413, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - 

OAB:OAB/SP 72.973

 Autos nº: 147948.

 Vistos,

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 

552.

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte embargante de rediscutir 

a matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade.

 A irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto de 

embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer do meio 

processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso. 

Nesse sentido o TJMT já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não 

constatadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de 

rediscutir o mérito. Não evidenciada a má-fé do embargante, a multa a que 

se refere o artigo 81 do CPC é indevida. Verificado o caráter meramente 

protelatório, aplica-se multa em percentual sobre o valor atualizado da 

causa (art. 1.026, §2º, do CPC). (ED 33402/2018, Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018).

 Aliás, neste caso específico, conforme já destacado às fls. 535, verifico 

que em sede recursal a parte executada já postulou a concessão da 

gratuidade da justiça, tendo ela sido negada, conforme se infere das fls. 

404/407 e fls. 433/438.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 541/545.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249593 Nr: 16329-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO RAVAGNANI NAVARRO DE 

MORAES

 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: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Autos nº: 249593.

 Vistos,

 A parte requerida interpôs embargos de declaração com efeitos 

infringentes em face da sentença de fls. 119/123.

 Sem apontar omissão, contradição ou obscuridade, pretende rediscutir a 

questão da suposta falta de comprovação da mora, tendo elaborado a 

peça em 23 laudas.

 Às fls. 149/152 consta a manifestação da parte autora.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 

147.

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte embargante de rediscutir 

a matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade.

 A irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto de 

embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer do meio 

processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso. 

Nesse sentido o TJMT já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não 

constatadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de 

rediscutir o mérito. Não evidenciada a má-fé do embargante, a multa a que 

se refere o artigo 81 do CPC é indevida. Verificado o caráter meramente 

protelatório, aplica-se multa em percentual sobre o valor atualizado da 

causa (art. 1.026, §2º, do CPC). (ED 33402/2018, Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018).

 Aliás, neste caso específico, entendo que a questão já está inclusive 

preclusa, uma vez que o TJMT, ao julgar o AI 1009979-93.2017.8.11.0000, 

decidiu que estava caracterizada a mora. Registro que fiz essa 

advertência expressamente na sentença, conforme trecho abaixo 

colacionado:

 “Essa matéria também foi submetida à apreciação do TJMT, por meio do 

recurso de agravo de instrumento interposto pela parte requerida, o qual 

restou improvido, cuja ementa coleciono a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO 

NO CONTRATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECEDENTES DO STJ – 

RECURSO DESPROVIDO. ‘A mora decorre do simples vencimento, 

devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de 

notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do 

devedor indicado no contrato, o que ocorreu na presente hipótese, sendo 

prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide, à 

espécie, a Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento’ 

(AgInt no AREsp 1064969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017)”. (TJ/MT – 

Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1009979-93.2017.8.11.0000, 

Relatora: Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 30/01/2018, 

publ. em 29/01/2018).

 Assim, diante do efeito substitutivo dos recursos, previsto no art. 1008 do 

Código de Processo Civil, resta prejudicada a análise da preliminar, 

devendo prevalecer a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, que 

entendeu ser válida a notificação realizada pela parte autora, para fins de 

constituição da parte requerida em mora.”

 Ora, este magistrado até entende o descontentamento da parte com o que 

restou decidido. Porém, não é aceitável o manejo de embargos de 
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declaração com nítido propósito de rediscutir matéria que inclusive já fora 

decidida pelo TJMT.

 Assim, diante da absoluta impertinência dos embargos de declaração, 

resta nítida a intenção protelatória da parte embargante.

 Registro que é do meu convencimento que, diante da garantia da duração 

razoável do processo estendida a todos os jurisdicionados, devo zelar 

para que a máquina judiciária não seja movida de maneira absolutamente 

desnecessária por alguns, não podendo ser tolerada a apresentação de 

embargos de declaração nitidamente incabíveis pela ausência de omissão, 

contradição ou obscuridade no ato decisório atacado.

 Assim, in casu, a parte ré/embargante deve ser penalizada ao pagamento 

de multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 125/146 e, com 

fundamento no § 2º do art. 1026 do Código de Processo Civil, aplico à 

parte ré/embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265583 Nr: 28875-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CACERES-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DA CUNHA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 Autos nº: 265583.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 52, devolva-se a presente deprecata com as 

nossas homenagens.

 Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT,25 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284201 Nr: 12427-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284201.

 Vistos,

 A parte Requerente, às fls. 39/41, alega que encontrou outro endereço do 

Requerido, razão pela qual providenciou a sua notificação para 

constituição em mora.

Aduz que a notificação restou positiva, mas foi recebida por terceiros.

Assim, requer o regular prosseguimento do feito, com a concessão da 

medida liminar.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Compulsando aos autos, verifico que o AR juntado às fls. 41/vº, 

ao contrário do que afirma a parte Requerente, não foi recebido, ainda que 

por terceiro, posto que foi devolvido pelo motivo “mudou-se”, sem constar 

qualquer assinatura de recebedor.

Ademais, observo ainda que o endereço para o qual foi encaminhada 

essa notificação extrajudicial para constituição em mora do Requerido é o 

mesmo do AR juntado na inicial às fls. 15/vº, tendo esse também sido 

devolvido por igual motivo, não havendo, portanto, nenhuma notificação 

sido encaminhada para o endereço constante na petição de fls. 39, 

conforme informado pela parte Requerente.

Assim sendo, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto a 

parte Requerente emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a constituição em mora do devedor conforme exigência do art. 

3º do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento 

da distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270667 Nr: 1716-84.2018.811.0055

 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: DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTADORA EXPORTADORA 

E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:23167/A

 Autos nº: 270667.

 Natureza: Ação Indenizatória.

 Requerente: Dabson Junior Sguarezi Gomes.

 Requerido: Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela 

de urgência ajuizada em 25 de janeiro de 2018 por Dabson Junior Sguarezi 

Gomes em face de Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de 

Móveis e Eletrodomésticos S/A, ambos já qualificados nos autos.

 Alegou a parte autora, em resumo, que no mês de março de 2016 realizou 

uma compra junto à parte requerida no valor de R$ 1.162,30, com 

pagamento através do cheque nº 128, o qual foi devolvido pelo motivo 11, 

um dia após a compra.

 Seguiu narrando que ao tentar realizar uma compra no comércio local, foi 

surpreendido com a notícia de que seu nome constava no rol de 

inadimplentes, em razão do cheque devolvido, de modo que providenciou o 

pagamento do débito, acrescido de juros e multa em 25 de julho de 2016.

 Aduziu que mesmo após ter quitado o débito, o seu nome permaneceu 

inscrito no rol de inadimplentes, não tendo êxito em solucionar o problema 

administrativamente.

 Asseverou que em 13 de outubro de 2017, procedeu com a notificação 

extrajudicial da parte requerida na cidade de Rondonópolis – MT, para que 

fosse apresentado o cheque ao autor ou, para que fosse expedida carta 

de anuência, com a finalidade de providenciar a baixa do seu nome do rol 

de inadimplentes.

 Por conta disso, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para 

determinar que a parte requerida apresentasse o cheque nº 128 ao autor 

ou, para que fosse expedida carta de anuência, com a finalidade de 

providenciar a baixa do seu nome do rol de inadimplentes.

 Ao final, pugnou pela condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor equivalente a 10 (dez) salários 

mínimos.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 08/14.

 Às fls. 15 foi facultada à parte autora a comprovação do estado de 

hipossuficiência, sendo esta apresentou a declaração de imposto de 

renda às fls. 17/21.

 A inicial foi recebida às fls. 22/24, oportunidade em que foi deferida a 

gratuidade da justiça e a tutela de urgência, bem como foi designada 

audiência de conciliação.

 O pedido de inversão do ônus da prova foi indeferido.

 Às fls. 27/62 a parte requerida pugnou pela dilação de prazo para 

cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência.

 Às fls. 63 a parte requerida foi citada.

 Às fls. 65/70 a parte autora informou a interposição de recurso de agravo 

de instrumento em face da decisão que indeferiu a inversão do ônus da 

prova.

 Às fls. 71/72 a conciliação restou infrutífera.

 Às fls. 94/98 a parte requerida apresentou contestação sustentando que 

quando tomou conhecimento dos fatos procedeu com as devidas 

tratativas para resolução do caso.
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 Sustentou, ainda, que não restaram demonstrados os motivos 

ensejadores da indenização por danos morais, por se tratar de mero 

imprevisto cotidiano.

Alegou, com base no princípio da eventualidade, que o valor dos danos 

deve ser fixado de forma moderada, a fim de evitar o enriquecimento sem 

causa.

Às fls. 103/105 a parte requerida informou o cumprimento da decisão que 

deferiu o pedido de tutela de urgência.

 Às fls. 106/107 a contestação foi impugnada.

Às fls. 108 a parte autora pugnou por novo pedido de tutela antecipada, o 

qual foi indeferido pela decisão de fls. 109.

Determinada a especificação das provas, às fls. 114/115 a parte autora 

requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto que a parte requerida 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 121.

Às fls. 116/120 veio aos autos o acórdão que acolheu a preliminar e não 

conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte 

autora.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, verifico que não foi analisado o pedido formulado pela parte 

requerida às fls. 27/28.

 Nessa esteira, no que tange ao pedido de dilação de prazo para 

cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando 

que a parte requerida apresentasse o cheque nº 128 ou que fosse 

expedida carta de anuência, com a finalidade de providenciar a baixa do 

nome do autor do rol de inadimplentes, entendo que restou prejudicado 

ante a comprovação do seu cumprimento às fls. 105, ainda que a 

declaração de quitação do cheque tenha sido enviada à instituição 

financeira fornecedora do cheque.

 Por outro lado, quanto à multa diária, considerando que houve o 

comparecimento espontâneo da parte requerida em 27/02/2018 (fls. 

27/28), requerendo a dilação de prazo para o cumprimento da tutela de 

urgência e o cumprimento ocorrido em 14/04/2018 (fls. 103), entendo que 

houve o adimplemento da obrigação dentro de um lapso razoável, levando 

em consideração que o cheque foi devolvido em 16/03/2016 e a ação 

ajuizada em 25/01/2018, na medida em que não há que se falar em multa 

diária por descumprimento.

 Além disso, cumpre-me registrar que ao contrário do que alegou a parte 

autora às fls. 114/115, a carta de anuência foi enviada para a instituição 

financeira fornecedora do cheque, de modo que cabia à parte autora 

comprovar o descumprimento da obrigação, apresentando documentos 

que comprovassem a manutenção do seu nome no CCF (Cadastro de 

Emitentes de Cheque sem Fundos), o que não ocorreu no caso dos autos.

 Feito a consideração acima e analisando os autos, verifico que os 

elementos necessários à formação da minha convicção já se encontram 

nos autos pelos documentos a ele coligidos, estando, assim, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença.

 Não tendo a parte requerida alegado preliminares e não havendo 

questões prejudiciais a ser decididas, razão pela qual passo ao exame do 

mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme 

exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

 Trata-se de ação de indenização por danos morais, decorrente da 

demora injustificada da parte requerida em providenciar a devolução do 

cheque nº 128 ou a expedição da carta de anuência ao autor, com a 

finalidade deste providenciar a baixa do seu nome do rol de inadimplentes.

 Analisando a contestação apresentada pela requerida, verifico que esta 

sustentou que quando tomou conhecimento dos fatos procedeu com as 

devidas tratativas para resolução do caso, bem como que não restaram 

demonstrados os motivos ensejadores da indenização por danos morais, 

por se tratar de mero imprevisto cotidiano.

 Ressalto que, em que pese as alegações da requerida, verifico que não 

lhe assiste razão.

 Em primeiro lugar porque a requerida não trouxe qualquer documento 

comprobatório de que quando tomou conhecimento dos fatos procedeu 

com as devidas tratativas para resolução do caso.

 Em segundo lugar porque restou comprovado pela parte autora, através 

dos documentos de fls. 12/13, que houve o pagamento do débito 

representado pelo cheque nº 128, bem como a manutenção no registro 

dos cheques sem fundo (fls. 11).

 Nesse passo, não há dúvidas de que houve demora injustificada da parte 

requerida em proceder com a devolução do cheque nº 128 ou expedir a 

carta de anuência ao autor, uma vez que foi notificada em 13 de outubro 

de 2017 (fls. 14), ou seja, há mais de 90 dias do ajuizamento da presente 

ação.

 Logo, resta patente a relação de causalidade entre a conduta praticada 

pela parte requerida, consistente na demora injustificada em providenciar 

as medidas solicitadas pelo autor, o que acarretou na manutenção 

indevida do seu nome como emitente de cheques sem fundos, e o dano 

moral suportado. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. PAGAMENTO 

POSTERIOR DA DÍVIDA MEDIANTE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE 

DEVOLUÇÃO DO CHEQUE E EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA AO 

AUTOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO CCF - 

CADASTRO DE EMINENTES DE CHEQUE SEM FUNDO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA, EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, 

Recurso Cível Nº 71005871991, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 

28/01/2016) (Original sem grifo)

Ademais, registro que atualmente, na concepção moderna de reparação 

do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do 

agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a 

tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto. Nesse sentido 

é o entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do 

dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no 

cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao 

assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, 

que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 

1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. Ao fixar 

o valor indenizatório, o colendo Tribunal local tomou em consideração os 

aspectos peculiares e particularizados da lide examinada, não se 

configurando, na hipótese, índole irrisória ou exorbitância capaz de 

autorizar a revisão do quantum em sede de recurso especial. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 472546 SP 

2014/0025759-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014)

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, cabendo 

ressaltar que a parte requerida não provou a inexistência do defeito e nem 

a culpa exclusiva da autora ou de terceiro, resta agora ser discutido o 

valor da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte 

autora.

 Nesta linha de ideias, considerando o porte financeiro do causador do 

dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social da autora, bem como os reflexos danosos do ato ilícito 

praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que considero adequado aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

 Ante o exposto, julgo procedente os pedidos formulados na inicial para 

condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), a título de indenização pelos danos morais causados a parte 

autora, confirmando a antecipação de tutela concedida.

 Registro que o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual), isso nos termos do entendimento que 

restou consolidado após o julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP.

 A título de sucumbência, condeno a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro 

em 15% sobre o valor da condenação, com base no § 2º do art. 85 do 
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Código de Processo Civil.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279066 Nr: 8291-11.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES 

LTDA.,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI 

- OAB:OAB/SC 3210

 Autos nº: 279066.

 Vistos,

Diante da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento nº 

1008268-19.2018.8.11.0000 (fls. 91/92), passo a analisar o efeito no qual 

os embargos devem ser recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Assim, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 

a) requerimento do embargante; b) requisitos para a concessão da tutela 

provisória e; c) execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes.

 In casu, verifico que não se encontram preenchidos os requisitos para 

que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, uma vez que a 

execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, 

devendo ser registrado que o bem oferecido em garantia, na execução em 

apenso, ainda não foi aceito pela parte exequente.

 Ressalto apenas que esta decisão se reveste do caráter rebus sic 

standibus, podendo ser modificada caso cessem as circunstâncias que a 

motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º do art. 919 do Código 

de Processo Civil:

 “§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa 

aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada 

ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.”

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, tendo 

em vista que não houve a demonstração da hipossuficiência técnica da 

parte embargante em relação à parte embargada, ou seja, qual seria sua 

dificuldade em produzir provas, devendo ser registrado que os pedidos 

que a parte embargante alega não terem sido atendidos pela parte 

embargada já se encontram acostados aos autos às fls. 50/51.

Do mesmo modo, indefiro o pedido de exibição de documentos pela parte 

embargada, haja vista que a juntada de toda a documentação pertinente 

ao período de relação negocial entre as partes é irrelevante para o 

deslinde da ação.

Por fim, verifico que a parte embargante requereu a concessão da tutela 

de urgência, para compelir a parte embargada que se abstenha de 

inscrever ou exclua o nome da parte embargante dos órgãos de proteção 

ao crédito.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

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

 No caso dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações 

da autora.

Isso porque, o débito sequer é negado pela parte embargante, que se 

limita a discutir acerca da inexigibilidade dos títulos em razão de vícios 

formais, excesso de execução e a responsabilidade da parte embargada 

de indenizá-la, em razão da não entrega de alguns pedidos, que lhe 

ocasionou prejuízos que superam o valor executado.

Nessa esteira, é permitido o cadastro do nome do devedor inadimplente 

nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que pendente a discussão 

acerca do débito.

 Portanto, como a parte embargante, salvo melhor juízo, não preencheu os 

requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

notadamente a verossimilhança das alegações, entendo que deve ser 

indeferida a tutela requerida.

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172946 Nr: 14556-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 172946.

 Vistos,

 Distribuidora de Produtos Alimentícios Três Irmãos Ltda, às fls. 209/211, 

opôs embargos de declaração em face da sentença de fls. 207, aduzindo 

ser omissa.

 Intimada para se manifestar, a parte embargada permaneceu inerte, 

conforme certidão de fls. 215.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

 Isso porque, não houve omissão na sentença de fls. 209/211, mas sim 

inconformismo da parte embargante, devendo a parte embargante se valer 

do meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se for o 

caso, pois os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO 

VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos 

de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (ED 4676/2018, DESA. CLEUCI 
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TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO 

REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do 

CPC.Apesar dos embargantes pretenderem a concessão da gratuidade do 

tributo, a usucapião é hipótese de não incidência do ITBI, não se 

confundido com o benefício da gratuidade.Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado.” (ED 50563/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

 Com efeito, registro que a extinção do feito se deu por a parte autora ter 

deixado de promover as diligências que lhe competia, no que tange à 

tentativa de citação da parte requerida.

 Registro, ainda, que a parte requerida compareceu em juízo apenas para 

se insurgir quanto ao cumprimento da liminar da busca e apreensão 

realizada perante a Comarca de Cacoal – RO após a conversão da ação 

em execução (fls. 70/101 e fls. 131/138), sem ao menos juntar procuração 

naquelas ocasiões, na medida em que não restou suprida a citação da 

parte requerida com o comparecimento espontâneo.

 Assim, considerando que a parte requerida não foi regularmente citada, 

tampouco restou configurado o seu comparecimento espontâneo nos 

autos, entendo que não se pode condenar a parte contrária ao pagamento 

de honorários advocatícios, já que sequer ocorreu a angularização 

processual. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DE 

CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – COMPARECIMENTO 

ESPONTÂNEO DO RÉU – ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS 

PARA RECEBER CITAÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL NÃO DEVIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. O comparecimento espontâneo da ré não supre a 

citação se da procuração não constam poderes especiais para recebê-la. 

Considerando que o réu não foi regularmente citado, tampouco restou 

configurado o seu comparecimento espontâneo nos autos, não se pode 

condenar a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios, já 

que inexistente a formação da relação processual. (TJ-MS, Apelação nº 

0812241-43.2012.8.12.0001, Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran, 1ª 

Câmara Cível, Data do julgamento: 18/10/2016, Data de publicação: 

19/10/2016)

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 209/211, por 

inexistir o vício apontado.

 Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256734 Nr: 22051-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA FRACARO LOMBARDI 

SELLMER - OAB:43628, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:25.430-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº: 256734.

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca do petitório de fls. 104 e documento de fls. 106, bem 

como requerer o que entender de direito.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185217 Nr: 2844-47.2015.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ADOLFO MINARI, MARIA ROSA MINARI, JOSÉ 

AUGUSTO AMATTI MINARI, ALBERTO MINARI, REGINA DOLORES MINARI 

RODRIGUES, SEBASTIAO PAULO MINARI, APARECIDA IZAURA MINARI, 

PEDRO GERALDO MINARI, JOAO LUIZ MINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP: 

211.648

 Autos nº: 185217.

 Vistos,

 Tendo em vista que há valores depositados nos autos (fls. 226 e fls. 

228-vº), intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar conta 

bancária para o levantamento dos mesmos, sendo que no silêncio, o feito 

será extinto com fulcro no art. 924, II, do CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251406 Nr: 17835-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EIMAR CARLOTO SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA - OAB:11460-0- OAB-MT

 Autos nº: 251406.

 Vistos,

 Compulsando aos autos, verifico que não se encontra comprovado o 

cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da 

presente demanda.

Assim sendo, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 dias, 

comprovar nos presentes autos o cumprimento da liminar de busca e 

apreensão do veículo, tendo em vista que a parte Requerida, às fls. 69, 

informou que a medida liminar foi cumprida nos autos cód. 96538, em 

trâmite na 2ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT.

Por fim, manifeste-se em igual prazo acerca da petição de fls. 81.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224118 Nr: 13432-79.2016.811.0055

 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: LUIZ ALFREDO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO EDUCACIONAL VANGUARD - 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA VANGUARD LTDA ME, 

FACULDADES INTEGRADAS DE GOIAS FIG EIRELI - ME, INSTITUTO 

EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lizandra Carolina Garcia de 

Oliveira - OAB:13.108/DF

 Autos nº: 224118.

 Vistos,

 Luiz Alfredo Pacheco opôs embargos de declaração contra a sentença 

de fls. 221/227, sustentando ter havido omissão quanto à confirmação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 173 de 585



tutela de urgência concedida às fls. 98, ao pedido de bloqueio de valor 

título de dano material e à restituição do valor da matrícula, bem como 

contradição quanto ao ônus da sucumbência.

 Intimada para se manifestar, a parte embargada permaneceu inerte, 

conforme certidão de fls. 235.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos eis que interpostos dentro do prazo previsto pelo 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certidão de fls. 232.

 No mérito, acolho-os em parte, haja vista que reconheço, tão somente, a 

alegada omissão quanto à confirmação da tutela de urgência concedida às 

fls. 98 e ao pedido de bloqueio de valor título de dano material.

 Nessa esteira, considerando que a sentença de fls. 221/227 julgou 

parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar 

rescindido o contrato celebrado entre as partes, restituir os valores pagos 

pela parte autora, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, a confirmação da tutela de urgência, que 

determinou que as requeridas se abstivessem de incluir o nome do autor 

nos órgãos restritivos de crédito referente ao débito em discussão nos 

autos, é medida que se impõe.

 Por outro lado, quanto ao pedido de bloqueio de valor título de dano 

material, verifico que não restaram demonstrados os requisitos que 

autorizam o deferimento da tutela, tendo em vista que a existência de 

ações propostas em face da parte requerida, por si só, não é suficiente 

para demonstrar a ausência de fundos da parte requerida para arcar com 

a condenação.

 Assim, indefiro o pedido de bloqueio via BACENJUD.

 Quanto às demais alegações da parte autora, deixo de acolhê-las, por 

não haver, qualquer contradição ou omissão a ser sanada, mas sim 

inconformismo da parte e pretensão de rediscussão da matéria já 

decidida, o que não é possível em sede de embargos de declaração, mas 

tão somente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1022 do Código 

de Processo Civil.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO 

VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos 

de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (ED 4676/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO 

REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do 

CPC.Apesar dos embargantes pretenderem a concessão da gratuidade do 

tributo, a usucapião é hipótese de não incidência do ITBI, não se 

confundido com o benefício da gratuidade.Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado.” (ED 50563/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

 Com efeito, alega a parte embargante ter havido omissão em relação à 

restituição do valor da matrícula, bem como contradição quanto à 

distribuição dos ônus sucumbenciais.

 Contudo, analisando os autos, verifico que quanto à restituição do valor 

da matrícula, restou consignado na sentença de fls. 221/227 que com a 

rescisão do contrato, a parte requerida deve restituir a quantia 

comprovadamente desembolsada pelo autor, qual seja, R$ 6.970,00 (fls. 

47/49).

 Assim, ainda que a parte requerida não tenha impugnado os valores 

pleiteados pelo autor em relação à matrícula, não houve comprovação por 

parte do autor que referidos valores foram pagos.

 Por fim, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, verifico que 

a sentença embargada encontra-se satisfatoriamente fundamentada, com 

a exposição das razões de meu convencimento, devendo ser registrado 

que a verba honorária sucumbencial é estabelecida com base no objeto 

central da demanda, ou seja, o pedido e a causa de pedir.

 Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração de fls. 

229/231, passando a decisão acima a integrar a sentença de fls. 221/227.

 Intimem-se para fins recursais.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202376 Nr: 16639-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:14102/MT, SIRLÉIA STROBEL - OAB:5256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 202376.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 141.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação da parte Exequente, 

intime-a para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, cientificando-a que no silêncio o processo será 

suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino 

desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272947 Nr: 3382-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL ALVES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272947.

Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Banco Itaú Unibanco S/A.

Requerido: Marciel Alves Damasceno.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta em 23 de fevereiro de 

2018 por Banco Itaú Unibanco S/A em face de Marciel Alves Damasceno, 

ambos já qualificados, visando a apreensão do bem que lhe alienou 

fiduciariamente em garantia, cujas prestações se encontravam em atraso.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 07/30, tendo sido 

deferida a liminar pleiteada pela decisão de fls. 31/32.

A liminar foi cumprida às fls. 41.

Devidamente citada (fls. 40), a parte requerida apresentou contestação às 

fls. 44/51 requerendo, em preliminar, a revisão do contrato.

No mérito, sustentou que deixou de efetuar o pagamento das parcelas em 

razão da diminuição dos seus rendimentos.

 Às fls. 57/60 a contestação foi impugnada.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que os elementos necessários à 

formação de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, 

estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 
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355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo, cumpre-me antes de adentrar ao mérito da demanda analisar a 

matéria preliminar arguida pela parte requerida.

 Analisando os autos verifico que a preliminar arguida pela parte requerida 

se confunde com o mérito da demanda, eis que fundada na possibilidade 

de revisão das cláusulas contratuais.

 Por essa razão, deve ser analisada juntamente com o mérito da demanda.

 Analisada a preliminar e não havendo outras questões prejudiciais a ser 

decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

A ação de busca e apreensão, submetida ao rito especial, previsto no 

Decreto-lei nº 911/69, objetiva possibilitar ao credor fiduciário consolidar o 

domínio e a posse do bem dado em garantia.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou a existência 

de relação contratual com o requerido, por meio do contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária, acostado às fls. 14/17, 

bem como a mora às fls. 26/27, de modo que preencheu os requisitos 

necessários para a busca e apreensão. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSOLIDAÇÃO NAS MÃOS 

DO CREDOR DO DOMÍNIO E POSSE DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

"(...) restando evidenciada a inadimplência e mora do devedor pelo não 

cumprimento do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, 

correto se faz a busca e apreensão do veículo e consequente rescisão 

contratual. (Ap 39726/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 

29/09/2014) (...)” (Ap 41547/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/08/2016, Publicado 

no DJE 29/08/2016) (Destaquei). (TJ-MT, Ap 104440/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

 Por outro lado, quanto à alegação da parte requerida de que ficou 

impossibilitada de cumprir as obrigações contratuais ante dificuldades 

financeiras, entendo que razão não lhe assiste, uma vez que 

independentemente da alegada insolvência pessoal, a parte requerida 

deveria ter purgado a mora no prazo de até cinco dias após executada a 

liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, § 1.º, Dec.-Lei n.º 911/69. Nesse 

sentido, o julgado ora colacionado:

“AÇÃO RESCISÓRIA – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– VENDA IMEDIATA DO BEM – DOCUMENTO NOVO – PEDIDO DE 

RESCISÃO DO CONTRATO E MULTA PREVISTA NO § 6º, ART. 3º DO 

DECRETO-LEI N. 911/69 – SENTENÇA CORRETA – AÇÃO IMPROCEDENTE. 

I - O requisito necessário à procedência da Ação de Busca e Apreensão é 

apenas a comprovação da mora. Assim, em caso de ação de busca e 

apreensão, a concessão da liminar e a consequente procedência da ação 

dependem da comprovação da inadimplência do devedor, que decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento. II - A impossibilidade da 

mencionada restituição em caso da prática de ato supostamente ilícito por 

parte da requerida, não teria o condão de ensejar, de per si, uma possível 

improcedência da ação de busca e apreensão. III - A alienação do bem, 

mesmo que indevidamente, não enseja necessariamente a improcedência 

da ação de busca e apreensão, pois, se restar claramente configurada a 

mora, a procedência do pedido é o corolário legal imposto ao caso. IV - 

Tem-se que as consequências advindas da alienação do veículo, 

ocorridas após a sentença, devem ser discutidas em ação própria. V – 

Sentença correta. Improcedência da ação rescisória.” (TJ-MS - AR: 

40083825020138120000 MS 4008382-50.2013.8.12.0000, Relator: Des. 

Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 21/09/2015, 3ª Seção 

Cível, Data de Publicação: 09/11/2015)

 Acerca da pretensão de discussão dos encargos do contrato de 

financiamento objeto da persente busca e apreensão pela parte requerida, 

a fim de serem afastadas as ilegalidades por ele apontadas, entendo que 

é plenamente possível, conforme entendimento pacífico do Superior 

Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E 

APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior 

de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a 

legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de 

busca e apreensão. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no 

REsp: 1227455 MT 2010/0213579-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

 Assim, passo a analisar a ilegalidade apontada pelo requerido, qual seja, 

a ilegalidade da cláusula que obriga o contratante ao pagamento de 

despesas com cobranças judiciais e extrajudiciais.

 Nessa esteira, em que pese seja abusiva a cláusula que obriga o 

contratante ao pagamento de despesas com cobranças judiciais e 

extrajudiciais, tendo em vista que no caso de cobrança judicial a 

estipulação do ônus da sucumbência é definida pelo julgador e no caso de 

cobrança extrajudicial a referida despesa é inerente ao custo da 

manutenção da atividade financeira e não propriamente da concessão de 

crédito, verifico que a parte autora não incluiu estas despesas na planilha 

de demonstrativo de débito (fls. 08-vº).

Assim, não há que se falar em abatimento de valores.

.

Portanto, diante da comprovação da inadimplência da parte requerida com 

relação às prestações do contrato garantido por alienação fiduciária e 

inexistindo irregularidade no cálculo apresentado pela parte autora, a 

medida que se impõe é a procedência da ação de busca e apreensão.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor a 

posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 A título de sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código 

de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, 

nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50, eis que defiro os benefícios da 

justiça gratuita ao requerido.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150598 Nr: 10684-16.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANDA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

ELEÇANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, HELENA NUNES DA SILVA, ELINE 

NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos nº: 150598.

 Vistos,

 Tendo em vista a petição da parte Exequente, às fls. 115, confirmando a 

cessão de crédito para a empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos 

Financeiros, determino a intimação da parte Exequente para no prazo de 

15 dias, juntar aos autos a carta de cessão de créditos, informando a 

inclusão do crédito objeto da presente lide na cessão.

 Caso não haja a juntada da carta de cessão de créditos pelo Banco do 

Brasil S.A. no prazo acima assinalado, determino que a empresa Ativos 

S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros seja intimada para, no prazo 

de 15 dias, se manifestar acerca da petição de fls. 106/112, confirmando 

a inclusão do crédito objeto dos autos na cessão, bem como acerca da 

proposta de acordo, requerendo, se for o caso, a sucessão processual.

Aportando a petição do Banco do Brasil S.A. quanto a carta cessão dos 

créditos ou ocorrendo a comprovação pela empresa Ativos S.A. 

Securitizadora de Créditos Financeiros de que a cessão de crédito 

abrange o crédito objeto dos autos, proceda-se a sucessão processual 

da nova credora.
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 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124011 Nr: 3015-77.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA JUNIOR & DAL MASO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ SOMMAVILLA, ANA MARIA 

KASPRZAK SOMMAVILLA, FLORA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Autos nº: 124011.

 Vistos,

 Manifestem-se as partes sobre o auto de fls. 188 e ofício de fls. 198.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249152 Nr: 15877-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE LUIZ PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO CARLOS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA AIKO SAKAMOTO, JOÃO NOBURO 

SAKAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 249152.

 Vistos,

 Concessa data venia, entendo que não surtirá efeito a providência 

pugnada às fls. 96/97, haja vista que, notadamente o Estado e a União, 

irão certamente requerer primeiro o cumprimento das providências 

determinadas às fls. 86/87 para só então se manifestarem nos autos.

 Assim, concedo novo prazo suplementar de 90 dias para que sejam 

cumpridas as providências determinadas às fls. 86/87.

 Após, conclusos para recebimento da inicial.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284716 Nr: 12854-48.2018.811.0055

 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: SIRLEI DA SILVA TRAVAGINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA DE OLIVEIRA ZANATTA, MAKYS 

WILLIANS DE OLIVEIRA ZANATTA, CHARLES NIKSON OLIVEIRA 

ZANATTA, GERLINDA DE OLIVEIRA ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEÇANDRA COSTA DE 

ASSIS - OAB:12602/MT

 Autos nº: 284716.

 Natureza: Embargos de Terceiro.

 Embargante: Sirlei da Silva Travagine.

 Embargado: Olinda de Oliveira Zanatta e outros.

 Vistos,

Trata-se de embargos de terceiro propostos por Sirlei da Silva Travagine 

em desfavor de Olinda de Oliveira Zanatta, Makys Willians de Oliveira 

Zanatta Charles Nikson Oliveira Zanatta e Gelinda de Oliveira Zanatta, 

todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida às fls. 31, oportunidade na qual foram concedidos os 

benefícios da justiça gratuita à parte Embargante, bem como designada 

audiência de conciliação.

Realizada audiência de conciliação, restou a mesma frutífera, conforme 

fls. 38.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290104 Nr: 17125-03.2018.811.0055

 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: GERALDO NUNES DA SILVA, NAIR DOS SANTOS 

DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERSONE XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Autos nº. 290104.

Vistos,

 Trata-se de embargos de terceiro opostos por Geraldo Nunes da Silva e 

Nair dos Santos Damaceno em face de Albersone Xavier da Silva, 

distribuído por dependência ao processo de execução código 196754, que 

foi ajuizada pela parte embargada em face de Aparecido Batista dos 

Santos.

 Em apertada síntese, os embargantes afirmam ser legítimos possuidores e 

proprietários do imóvel denominado lote urbano nº 11, quadra nº 26, do 

loteamento Jardim Tangará II, matriculado sob nº 5.311 do CRI desta 

Comarca, o qual foi penhorado nos autos da execução em apenso (Cód. 

196754).

 Em razão disso pugnou para que seja liminarmente deferida a suspensão 

da medida de constrição e expropriação do bem.

 A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 08/16.

Pugnam ainda pelo benefício da gratuidade de justiça.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, concedo à parte embargante os benefícios da justiça 

gratuita, nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do 

CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de 

alteração da sua situação.

 Pois bem. Ressalto que nesta fase de cognição sumária, resta-me 

somente aferir a presença dos requisitos insculpidos no art. 677 do 

Código de Processo Civil, cujo caput transcrevo in litteris:

 “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua 

posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo 

documentos e rol de testemunha.”

 Nessa linha de ideias, por mais uma ocasião ressalto que a presente 

apreciação passa pelo crivo da cognição sumária, ou seja, longe de 

implicações de juízo meritório, destinando-se o presente momento 

processual a apenas aferir a aptidão da exordial em satisfazer os 

requisitos ensejadores dos embargos de terceiros.
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 Pois bem. In casu, além da constatação de que a parte embargante é 

parte alheia à relação jurídico-processual estabelecida nos autos em 

apenso, vejo ainda prova sumária razoável quanto à comprovação de sua 

posse.

 Isso porque, os documentos juntados aos autos, em especial o auto de 

avaliação do imóvel em questão na execução em apenso (fls. 13/14), 

demonstram o efetivo exercício da posse dos embargantes sobre o 

imóvel.

 Por outro lado, dispõe o art. 678 do Código de Processo Civil que:

 “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio 

ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os 

bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a 

reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

 Assim, para que haja a concessão da liminar, basta que, em cognição 

sumária, fique demonstrada a posse ou propriedade do embargante e a 

sua qualidade de terceiro, o que restou satisfatoriamente demonstrada na 

inicial. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – 

SUSPENSÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA NOS AUTOS DE BUSCA E 

APREENSÃO PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A condição de proprietário 

ou possuidor do imóvel objeto de constrição judicial é requisito 

imprescindível à procedência da pretensão, conforme determina o art. 678, 

do CPC. Presente tal requisito é imperativo o deferimento da liminar.” 

(TJ-MT, AI 96488/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

17/11/2016)

 Ante o exposto, recebo os embargos de terceiro e, com fundamento no 

art. 678 do Código de Processo Civil, suspendo as medidas constritivas 

sobre o imóvel matriculado sob nº 5.311 do CRI desta Comarca, objeto de 

penhora nos autos em apenso (códigos 196754).

 Certifique-se nos autos principais o teor desta decisão.

Considerando que a autocomposição pode se dar a qualquer tempo e 

inexistindo prejuízo as partes, com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 22 

de janeiro de 2019, às 15:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte embargante da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte embargada, advertindo-a que o prazo para 

contestar é de quinze dias úteis, ex vi, art. 679 do CPC, que se iniciará da 

audiência de conciliação, caso não obtida a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes na audiência (art. 335, inciso I, do 

CPC).

 Quedando-se a parte embargada inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Na hipótese de a parte embargada alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte embargante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272043 Nr: 2740-50.2018.811.0055

 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: OLINDA DE OLIVEIRA ZANATTA, MAKYS WILLIANS DE 

OLIVEIRA ZANATTA, CHARLES NIKSON OLIVEIRA ZANATTA, GERLINDA 

DE OLIVEIRA ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE PEGORARO DE ALMEIDA, 

APARECIDO MOREIRA DA SILVA, AMANDA PEGORARO MOREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22874/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 Autos nº: 272043.

 Vistos,

Diante do acordo celebrado nos autos em apenso (Cód. 284716), bem 

como do petitório de fls. 153, determino que seja providenciada a baixa da 

restrição judicial do veículo GM/ASTRA SEDAN, placa CZZ5687, conforme 

fls. 77, via sistema RENAJUD.

Após, voltem-me os autos conclusos para decisão.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290214 Nr: 17220-33.2018.811.0055

 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: EURACI ALVES PEÇANHA FERREIRA, LPA, LPA, RPA, 

RPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERSONE XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 Autos nº: 290214.

 Natureza: Embargos de Terceiro.

 Embargante: Leonardo Peçanha Alves e Outros.

 Embargado: Albersone Xavier da Silva.

 Vistos,

 Trata-se de embargos de terceiros opostos por Leonardo Peçanha Alves, 

Lemuel Peçanha Alves, Raquel Peçanha Alves e Rafael Peçanha Alves, 

todos representados por sua genitora Sra. Euraci Alves Peçanha em face 

de Albersone Xavier da Silva, distribuído por dependência ao processo nº 

196754, que fora ajuizado pelo embargado em face de Aparecido Batista 

dos Santos.

 Alegam os embargantes que são possuidores do imóvel denominado lote 

urbano nº 15, quadra nº 32, do loteamento Jardim San Diego, matriculado 

sob nº 15.703 do CRI desta Comarca, o qual foi penhorado nos autos da 

execução em apenso (Cód. 196754).

Por conta disso, pugnam pela procedência dos presentes embargos para 

que seja desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 

15.703 do CRI desta Comarca, além da condenação da parte embargada 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

 Pugnam ainda pelo benefício da gratuidade de justiça.

 É o relatório.

 D E C I D O.

Inicialmente, concedo à parte embargante os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Pois bem. Os presentes embargos foram opostos em razão da penhora 

do imóvel que os embargantes aduzem serem possuidores.

 Todavia, considerando que nesta data foi desconstituída a penhora do 

imóvel, ante o pedido de desistência da penhora formulado pela parte 

exequente da execução em apenso (código 196754), entendo que houve 

perda superveniente do interesse de agir da parte embargante.

 Destarte, ausente uma das condições da ação previstas no artigo 485, 

inciso VI, do CPC (interesse processual da parte Embargante), sendo ela, 

pois, carecedora de ação, deve o processo ser extinto sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Quanto ao ônus sucumbencial, entendo que não é o caso, haja vista que 

sequer ocorreu a angularização processual. Nesse sentido, inclusive, é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
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“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO INCIDENTE EM AÇÃO 

CAUTELAR DE ARRESTO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE ARRESTO NO 

FEITO CAUTELAR ANTES DE FORMAR A RELAÇÃO PROCESSUAL NOS 

EMBARGOS DE TERCEIRO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE 

PROCESSUAL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADO AO EMBARGADO – 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA 

– RECURSO PROVIDO. A superveniente falta de interesse processual da 

parte autora nos embargos de terceiro, em razão da desconstituição do 

arresto, determina a extinção do processo sem resolução do mérito, 

sendo descabida a imposição de verba sucumbencial ao embargado, ante 

a não formação da relação processual.” (Ap 9108/2017, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, 

Publicado no DJE 24/04/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, haja vista a perda 

superveniente de interesse processual.

Sem honorários de sucumbência nos termos da fundamentação acima. 

Sem custas, eis o deferimento da justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229817 Nr: 18301-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E QUIRINO BEZERRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 229817.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que as tentativas de citação da parte 

Requerida restaram todas infrutíferas (fls. 41, 60, 71, 84, 86 e 91), mesmo 

após busca de seu endereço junto ao sistema BACENJUD.

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal da Requerida, razão pela qual determino sua citação por edital, 

pelo prazo de 30 dias, advertindo-a que caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196754 Nr: 12250-92.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERSONE XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos nº: 196754.

 Vistos,

 Corrija-se a numeração das peças a partir de fls. 499.

 Diante do petitório de fls. 499/500, determino a desconstituição da 

penhora do imóvel matriculado sob nº 15.703 do CRI desta Comarca, 

devendo ser lavrado o devido auto.

Por conseguinte, considerando que nesta data, nos embargos de terceiro 

em apenso (código 290104), foi determinada a suspensão das medidas 

constritivas em relação ao imóvel matriculado sob o nº 5.311 do CRI desta 

Comarca, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

requerer o que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132739 Nr: 2622-21.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ido Egon Driemeyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORÁCIO MENDES - 

OAB:SP 136.709, MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - OAB:SP 133.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 132739.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 268.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte Requerente para 

apresentar a liquidação de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 211446 Nr: 3172-40.2016.811.0055

 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: JOSE W. MEYER - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAS NALINI DA SILVA - 

OAB:18489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 Autos nº: 211446.

Vistos,

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca do petitório de fls. 358/360, com a advertência de que, 

em caso de inércia o processo será extinto pelo cumprimento da 

obrigação.

Com a manifestação ou permanecendo inerte, certifique-se a Srª. Gestora 

e voltem-me conclusos.

Ademais, o perito às fls. 365/366 requereu o levantamento dos honorários 

periciais, desse modo, compulsando os autos, verifiquei que às fls. 247-vº 

ficou estipulado que os honorários do perito deveriam ser divididos 

igualmente entre as requeridas, sendo que a empresa requerida, Ford 

Motor Company Brasil LTDA, às fls. 267/268 comprovou o pagamento da 

sua quota parte dos referidos honorários.

 Assim, intime-se a empresa requerida, Job Distribuidora de Veículos 

LTDA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento dos 

honorários periciais no valor de R$ 3.490,00 (três mil, quatrocentos e 

noventa).

Com o depósito dos valores, expeça-se alvará em favor do perito, 

devendo o valor ser creditado na conta bancária indicada às fls. 366.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196722 Nr: 12211-95.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Autos nº: 196722.

 Vistos,

 Não existem preliminares, nem questões processuais pendentes, sendo 

as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora reputo pertinente a produção de prova oral, consistente oitiva de 

testemunhas, as quais já foram arroladas às fls. 115.

Por agora ficam estabelecidos os seguintes pontos controvertidos: a) 

existência de falha na prestação de serviço; b) existência de dano e; c) 

nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela parte 

requerida.

Assim, para produção da prova oral designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, às 17:30 horas.

Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 24 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293721 Nr: 19882-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO NEVES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 293721.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pela 

notificação realizada pelo Cartório do 1º Ofício de Tangará da Serra (fls. 

55-vº/56).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293703 Nr: 19857-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J, BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDSIEEL, ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação em fl. 23, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, no bairro Jardim Rio Preto, a ser depositada em guia própria a 

ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293703 Nr: 19857-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim Rio Preto, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290574 Nr: 17471-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital e Maternidade São Mateus, , JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE CELESTINA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA RIOS MARIANO 

CARDOSO ALVARES - OAB:OAB/MT 24.033, MARIO OLIMPIO 

MEDEIROS NETO - OAB:12073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Parque das Mansões, a ser depositada em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293705 Nr: 19861-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, PENINSULA INTERNATIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA RESENDE, RAFAEL 

HENRIQUE PEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO BANA - 

OAB:43045/PR, JOÃO EDUARDO LOUREIRO - OAB:OAB-23863, JOSÉ 

SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:26.571, LEONARDO CESAR BANA - 

OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA - OAB:OAB-24029, 
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Valnei Clemente Bana - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim Califórnia, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272643 Nr: 3185-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT, BENEDITO JOSE 

RIBEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI R. 

SILVA - OAB:10361, GABRIELA COCCO BUSANELLO - OAB:9770, 

MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, 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, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento da 

deprecata, eis que, conforme informação do perito médico nomeado, Dr. 

Francisco Antonio Canhoto, o autor não compareceu à perícia designada 

para o último dia 23/10/2018 (fl.21).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 55433 Nr: 4995-98.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR TERTULINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICO DO EST. DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA - 

OAB:234.989 OAB/SP, GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - 

OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131697 Nr: 1463-43.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, 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, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl.166, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 154791 Nr: 3404-57.2013.811.0055

 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: JANDERSON REIS DELLALIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Processo n° 3404-57.2013 – cód. 154791

VISTOS ETC.

Tendo em vista o petitório do exequente requerendo o adiamento da 

audiência, com sustento no art. 362, II do CPC.

No que tange o adiamento, o Sr. Janderson Reis Dellalibera, comprovou a 

necessidade da redesignação da sala, ciente disso, redesigno a audiência 

para o dia 22/11/2018 ás 14hrs:45min da tarde.

 Outrossim, determino a intimação das partes do aludido processo para o 

comparecimento na data demandada, fruindo da possibilidade de multa 

conforme dispõe o art. 334 §8 do NCPC.

Intima-se

Cumpra-se

Às providências.

Tangara da Serra, 23 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118505 Nr: 8455-88.2009.811.0055

 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: EDIVALDO ALVES, ELZI DIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:b.1) INTIME-SE o INSS, 

na pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos 

autos, para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, 

caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, 

apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso 

deliberado o seguinte:b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

sobre os cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já 

homologo os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor 

cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Por outro lado, havendo divergência, deverá a parte autora promover o 

cumprimento de sentença no valor que reputar devido;b.2) caso o 

benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o cálculo do 

retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 168600 Nr: 9229-45.2014.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA LOPES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Inicialmente, diante da concordância das partes (fls. 105/106 e 

110), HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente às fls. 

107/108.Dessa feita, EXPEÇA-SE requisição de pagamento, conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Ressalto que, 

existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais 

mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, § 4º, 

da Lei nº 8.906/94, desde já, DEFIRO tal pedido, devendo ser feita a 

dedução da quantia devida à parte exequente. Expedida a RPV e/ou 

precatório, INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que de direito, 

conforme determina o art. 11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405. 

Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de 

levantamento.Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar 

determino que seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, 

devendo ser certificado que houve o seu estrito cumprimento.Não sendo a 

própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do mesmo 

deverá ser certificado também que o advogado titular da conta indicada 

para crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar 

quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.Além disso, deverá ser 

observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, 

ficando recomendado o seguinte:a)inicialmente deverá ser tentada a 

intimação postal;b)caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE 

seu advogado para informar o endereço atual;c)caso esta providência 

não seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 114361 Nr: 4519-55.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o petitório de fl. 109/110.

 No mais, cumpra-se conforme já determinado nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157151 Nr: 5769-84.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO AVELINO DE OLIVEIRA

 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:

 Tendo em vista que houve alteração no preenchimento das RPV'S no 

sistema EprecWeb nos moldes da resolução 458/2017CNJ, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que traga aos autos os 

valores dos honorários sucumbenciais discriminando o quantum relativo 

ao valor corrigido, bem como ao valor dos juros. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137572 Nr: 7953-81.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FARIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... 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.: 160640 Nr: 10668-28.2013.811.0055

 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: NEUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 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:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 
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teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 149619 Nr: 9604-17.2012.811.0055

 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 BARBOSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... 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.: 164466 Nr: 2376-20.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERLENE GROSS

 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 

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.: 160771 Nr: 10890-93.2013.811.0055

 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: ALEXANDRE FICK

 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:

 ... 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 
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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.: 123084 Nr: 2140-10.2010.811.0055

 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: VALDIZA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de setembro de 2018

 Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146156 Nr: 5876-65.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA EVANI DE ALMEIDA, PAULO ASSIS 

SOARES, HELIO HECTOR SOARES

 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): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141580 Nr: 926-13.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BATISTA DE ARAUJO

 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:

 ... 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

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129788 Nr: 8627-93.2010.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN, MARILENE GABBI 

FILIPPIN, IVALDIR PAULO MUHL, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, ELIAS ALVES FERRO - OAB: OAB/MT 

11.838, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624, TERCIO 

BENDE RODRIGUES - OAB:9.460/MT

 Vistos,

Considerando-se que o artigo 323 do CPC permite a continua inclusão das 

parcelas que forem vencendo no curso da lide e sendo certa a natureza 

"pro rata die" dos encargos, acolho a impugnação apresentada pelo 

exequente e rejeito de plano a impugnação apresentada pelo executado 

que sequer apresentou cálculos dos valores que reputa devidos.

Assim, homologo o laudo/cálculo de fls. 263/271.

Intimem-se. Certificado o decurso do prazo de 60 dias sem apresentação 

de pedido atinente ao cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141311 Nr: 645-57.2012.811.0055

 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: PAULO SERGIO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13.122-A, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12602/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

PARA INFORMAR NOVOS DADOS PARA NOVA EXPEDIÇÃO DE ALVARA, 

TENDO EM VISTA QUE O ALVARA FOI CANCELADO POR 

INCONSISENTENCIA DE DADOS, NO PRAZO LEGAL, CONFORME FLS.248, 

SENDO QUE FOI EXPEDIDO NOS DADOS INFORMADOS AS FLS.241 

VERSO E FOI CANCELADOS POR INCONSISTENCIA DE DADOS, NO 

PRAZO LEGAL

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 280796 Nr: 10147-82.2008.811.0015

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

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA SINOP-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS BUENO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/O

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação quanto ao cálculo 

de pena anexo, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 288119 Nr: 15633-73.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DE CONCHAL-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MANOEL BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 21128/B

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação quanto ao cálculo 

de pena anexo, no prazo legal.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 267022 Nr: 29916-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 1)JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida liminar deferida em 

prol da ofendida Jandira Almeida Oliveira.2)RESSALTO que as medidas 

terão vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no 

processo principal, ou, até a extinção da pena, acaso condenado o 

suposto agressor.3)Não obstante, considerando a notícia de que até o 

momento não aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da 

medida, POSTERGA-SE os efeitos das respectivas medidas deferidas pelo 

prazo de seis (06) meses, contados da ciência da ofendida, devendo 

aquela ser cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.4)RESSALTO, 

contudo, que havendo novas investidas por parte do agressor, no prazo 

acima mencionado, poderá a vítima postular pelo desarquivamento destes 

autos para requerer o que de direito.5)Decorrido tal prazo, não restará 

prejudicado novo pedido, em caso de eventual e novo comportamento 

desviado do indiciado.6) Por derradeiro, INTIME-SE pessoalmente o 

agressor e a vítima desta decisão, CIENTIFICANDO o primeiro que em caso 

de descumprimento poderá ensejar a custódia cautelar, sem prejuízo da 

configuração do CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, incluído pela Lei 

nº 13.641/2018, podendo ensejar a prisão em flagrante do ofensor. 

Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 29 de junho de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002179-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA CLAUDICEIA XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/11/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002273-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 11/12/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TENROLLER & MARTINS SOCIEDADE MEDICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY FERREIRA LIMA OAB - MT0018068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011061-40.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO OAB - MT0010056A 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA OAB - SP0257302A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010229-75.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AMPELIO BETTIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Morgana Bettio OAB - MT0006099A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMBERG PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 8011530-52.2016.8.11.0055 Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Embargos à 

Execução opostos pelo executado sob o fundamento de que o exequente 

ao propor a demanda cadastrou o nome da executada e o seu endereço 

corretamente, porém utilizou-se do CNPJ de outra empresa, qual seja a 

CAMBERG PEÇAS AGRICOLAS LTDA – ME. Afirma o embargante que a 

empresa executada está inscrita no CNPJ sob o nº 01.927.103/0001-64 e 

não do CNPJ contido na inicial, em virtude de que vários prejuízos estariam 
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ocorrendo. Por fim, requer seja promovido a retificação do CNPJ da 

empresa executada para o nº 01.927.103/0001-64 eis que o cadastro no 

sistema pertence à outra pessoa jurídica totalmente distinta e que seja 

realizado o desbloqueio e/ou expedido alvará do valor de R$ 352,09 

realizado em conta bancária de empresa totalmente diversa da demandada 

(CAMBERG PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA – ME. Requer ainda que seja aceita 

a penhora sobre o crédito que a executada possui oriundo do processo nº 

0000634-27.2010.8.11.0078 (38343) em trâmite pela Comarca de 

Sapezal/MT o qual é movido contra o exequente, afirmando já possuir 

sentença favorável, porem sem transito em julgado. A embargada 

apresentou impugnação aos embargos apresentados, afirmando que 

ambas as empresas tem mesmo endereço, mesmos sócios, no entanto, 

possuem CNPJ distintos com o intuito de fraudar terceiros. Ainda, ressalta 

que em relação a sentença de Sapezal, não existe um crédito, mas sim 

uma expectativa de direito, razão pela qual não há se falar em 

compensação de valores. Passo a análise. A priori reitero a decisão deste 

juízo no sentido de que “não é possível considerar a execução garantida, 

como pretende a empresa executada, em razão da alegação da existência 

de crédito em ação judicial que tramita na Comarca de Sapezal. Conforme 

a documentação encartada aos embargos, verifica-se que o crédito 

alardeado ainda não foi definitivamente constituído. Assim sendo, a rigor, 

não existe crédito para penhora, e ainda que se considere que o crédito 

exista, não houve sua indicação nos autos e não foram realizados nos 

autos os atos necessários à formalização da penhora em questão.” No 

que concerne a alegação do executado de que a penhora foi realizada em 

conta bancária de empresa totalmente diversa da demandada por se tratar 

de CNPJ diverso entendo que de fato os dois CNPJs são de empresas que 

efetivamente constituem o mesmo conglomerado empresarial, inclusive 

com mesmo quadro societário, como demonstrado pela parte exequente, 

razão pela qual não há se falar em desbloqueio do valor penhorado e 

retificação do CNPJ cadastrado na inicial. Nesse sentido colhem-se os 

seguintes julgados: TJPE-0072622) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM. 

CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESAS COM O MESMO QUADRO 

SOCIETÁRIO. EXECUÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Não cabe 

embargos de terceiro quando os sócios da empresa executada são os 

mesmos da empresa embargante. 2. Havendo confusão patrimonial entre 

empresas a empresa embargante e a empresa executada, revelando-se 

um grupo econômico, com semelhança nos quadros societários, poderão 

os bens de ambas responder pela dívida de uma delas e sofrer constrição 

na forma da Lei Processual Civil em vigor. 3. Recurso provido. Decisão 

unânime. (Apelação nº 0000817-55.2011.8.17.1190, 5ª Câmara Cível do 

TJPE, Rel. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho. j. 06.11.2013, unânime, DJe 

12.11.2013). (grifo nosso) TJPB-0017291) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS 

DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE 

EMPRESA. PENHORA DE VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DE 

INSTITUIÇÃO DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL 

EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO. REFORMA DA 

SENTENÇA. PROVIMENTO DA SÚPLICA. "Embargos de Terceiro Bloqueio 

de créditos da empresa embargante Ação principal de sustação de 

protesto, julgada extinta, em fase de execução das verbas de 

sucumbência Sentença de improcedência Embargante que atua no ramo 

de distribuição de produtos alimentícios e bebidas Alegação de que a 

empresa executada (fabricante de refrigerantes) trata-se de mera cliente 

Indícios de prova suficientes de que as empresas embargante e 

executada fazem parte do mesmo conglomerado econômico (Grupo 

Momesso) Confusão patrimonial evidenciada Mantida a decretação da 

desconsideração da personalidade jurídica da embargante e a 

determinação de que seus bens sejam penhorados para satisfazer a 

execução (...)". (TJSP; APL 0046087 - 76.2008.8.26.0602; Ac. 7580815; 

Sorocaba; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia 

Dalla Déa Barone; Julg. 21.05.2014; DJESP 29.05.2014). "I. É possível a 

aplicação da medida excepcional da desconsideração da personalidade 

da pessoa jurídica inversa, com possibilidade de penhora de patrimônio da 

sociedade para satisfazer obrigação pessoal do sócio ou administrador, 

quando as provas dos autos demonstram a presença dos requisitos da 

confusão patrimonial e da utilização fraudulenta do instituto da autonomia 

patrimonial. (...)". (TJDF; Rec 2011.01.1.053770 - 0; Ac. 765.854; Sexta 

Turma Cível; Rel. Des. José Divino de Oliveira; DJDFTE 12.03.2014; Pág. 

317). "Embora alegue ser pessoa estranha ao processo de execução, os 

fatos demonstram que a realidade é outra. Sendo a empresa embargante e 

a executada administradas pelo mesmo sócio majoritário, com sede no 

mesmo endereço, viável reconhecer a confusão patrimonial entre ambas. 

(...)". (TJRS; AC 77917-42.2010.8.21.7000; Bagé; Décima Nona Câmara 

Cível; Rel. Des. Eugênio Facchini Neto; Julg. 18.10.2011; DJERS 

25.10.2011). (Apelação Cível nº 0033798-57.2009.815.2001, 1ª Câmara 

Especializada Cível do TJPB, Rel. José Ricardo Porto. DJe. 07.07.2014). 

Por fim, não verifico nos autos a ocorrência de litigância de má-fé, razão 

pela qual opino pela improcedência da condenação do executado nestes 

termos. Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os embargos 

à execução, na forma do art. 920, III do Código de Processo Civil, 

determinando o prosseguimento da execução, em seus ulteriores termos. 

Opino ainda, tão logo transite em julgado esta sentença, pela liberação do 

valor penhorado nos autos à exequente, via Alvará. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 08 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, 08 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAMOS FERNANDES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000741-45.2018.8.11.0055 Autor (a): Paulo Ramos Fernandes 

do Carmo Ré (u): A. Telecom S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 
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órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de 

R$ 100,34 (cem reais e trinta e quatro centavos), conforme prova certidão 

anexa à inicial (ID n. 12261208). 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. A ré, em sua contestação, afirma que a parte autora contratou 

seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a 

inscrição é devida e inexiste dever de compensar no presente caso. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório in casu, especialmente a declaração dada 

pelo autor em audiência de conciliação, confirmando a existência de 

relação jurídica (cf. ID n. 14503259), resta incontroversa a contratação 

dos serviços citados, razão pela qual reputo não assistir razão à parte 

autora. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento, legitima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 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) 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. Ademais, 

opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 10% (dez 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, 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. 

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 [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: 1001522-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001522-67.2018.8.11.0055 Autor (a): Josinei Pereira da Costa 

Ré (u): Claro S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

que pese os argumentos da parte autora, é preciso reconhecer a 

prejudicial de mérito (prescrição) existente no presente caso. Vejamos: De 

acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo para propositura de ação compensatória por danos morais 

decorrentes de suposta inscrição indevida é de três anos, contados da 

ciência da referida inscrição. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao 

aplicar a prescrição trienal no caso de ação de indenização por danos 

morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, 

decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incidindo a 

Súmula nº 83 do STJ a obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 

06/09/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O 

prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente 
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da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, 

conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 

26/05/2017) Neste diapasão, considerando que a inscrição no cadastro de 

inadimplentes foi disponibilizada em 06 de abril de 2014 e a presente ação 

distribuída apenas em 11 de junho de 2018, se mostra imperioso o 

reconhecimento do transcurso do prazo trienal da prescrição previsto no 

art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é inaplicável à espécie a 

disposição do CDC a respeito da prescrição, uma vez que a presente 

ação não se funda em reparação por danos causados por fato do produto 

ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência desta Corte 

estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC 

somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

DECLARAR a prescrição da pretensão da parte autora, com fundamento 

no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se 

extinto o feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 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 [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: 1000837-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RODRIGUES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora por meio de seu advogado, para, comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 11 de Dezembro de 2018 ás 

15:30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR GERALDO GOTARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 26 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILLEI SILVA MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))
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VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 26 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002426-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante deverá emendar a inicial, no prazo de 15 dias, 

pelos seguintes motivos: A 1ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, 

nos autos do REsp 1.657.156, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, 

estabeleceu critérios para que o Poder Judiciário determine o fornecimento 

de remédios fora da lista do SUS. De acordo com o citado julgamento, 

constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não 

incorporados na lista do SUS, desde que presente os seguintes requisitos: 

1. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; 2. Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do 

medicamento prescrito; 3. Existência de registro do medicamento da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Nos autos, a parte 

promovente não informa se todos os medicamentos possuem registro na 

Anvisa. Também não informa sobre a imprescindibilidade do uso de todos 

os medicamentos, bem como sobre a ineficácia dos medicamentos 

fornecidos pelo SUS. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente documentos idôneos que 

cumpram os requisitos acima mencionados, conforme acima mencionado, 

sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). 

Caso não haja manifestação no prazo assinalado, tornem os autos 

conclusos para extinção. Caso a reclamante promova a emenda ora 

determinada, desde já determino a intervenção do Núcleo de Apoio 

Técnico do TJMT, para melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, 

caso seja deferida, que o seja de forma que as providências sejam 

consentâneas com o quadro clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, 

diante dessas nuances, que após a emenda e antes da análise da tutela 

específica vindicada, seja colhido o pronunciamento do NAT. Assim, tendo 

em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata sobre a implantação do 

Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato Grosso, determino, 

após a emenda promovida pela reclamante, proceda-se à digitalização dos 

presentes autos, encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais 

expedita (malote digital ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida 

Portaria, elabore o competente Parecer Técnico, para a análise do pedido 

de tutela específica constante da petição inicial. Sem prejuízo, também 

após a emenda, DETERMINO, nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, 

c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o representante judicial dos 

reclamados, a fim de que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se 

manifestem acerca do conteúdo da petição inicial. Com ou sem 

manifestação dos reclamados, e com a informação do NAT, ou decorrido o 

prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido 

de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011390-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CAETANO LOCATELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA DE SOUZA ERMITA OAB - MT11871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOSE SOMAVILLA (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora por meio de seus advogados, para, comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 05 de Dezembro de 2018 ás 

09:00min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MARTINS CHAVES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido do ID 14905002 uma vez que a citação por 

telefone não tem fundamento legal, devendo sempre ser pessoal, na forma 

do art. 18 da Lei 9.099/95. Assim, intime-se a reclamante para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 26 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010782-93.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que consta no sistema o valor R$ 95,56 vinculado aos presentes 

autos. INTIMO a Parte Executada para informar dados bancários para 

levantamento do valor.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002017-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RHAISSA VILLAS BOAS GUERRA CABIANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY PAOLA LEITE LOPES OAB - MT24265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNÁ ALBERTI (REQUERIDO)

ZOOM PRODUÇÕES (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO os Advogados 

JAMES LEONARDO PARENTE ÁVILA, OAB/MT 5.367 e PAULO ROGÉRIO 

DE OLIVEIRA OAB/MT 7.074 para regularizarem a sua habilitação nos 

autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000006-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANE GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010241-21.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO FERNANDO CAMOZZI OAB - GO5020 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO RODARTE CAMOZZI OAB - GO0018727A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

8010241-21.2015.8.11.0055. REQUERENTE: HENRIQUE CRISTOVAO 

ALMEIDA REQUERIDO: SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

S/A VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do 

Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

TANGARÁ DA SERRA, 9 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

ROGÉRIO BLANK PEREIRA OAB/PR 46.395 para regularizarem a sua 

habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. ESCODELER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

MANOEL AUGUSTO FIGUEIREDO COELHO OAB/MT 4937 para regularizar 

a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000226-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNER OLINDO SCAFFI CANDIDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamada 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010390-56.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

UESKLEY FERREIRA ALVES ROBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA DOS SANTOS BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002014-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON LAUTERT RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 

2018, INTIMO o Advogado LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB/RJ 

160.435 para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob 

pena de não conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011429-15.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. Certifico que, apesar de 

intimada, a Parte Executada não comprovou nos autos a satisfação 

voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010381-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT0017738A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAFAIETE GONCALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010381-84.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte executada manifesta que cumpriu 

integralmente com sua obrigação efetuando o depósito do valor devido (cf. 

ID 16064776). Assim, considerando o cumprimento da obrigação por parte 

da executada entendo pela extinção e arquivamento do feito. 3. Dispositivo 

ANTE O EXPOSTO, 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. Opino 

ainda pela expedição de Alvará, devendo a parte autora manifestar 

indicando a conta bancária para levantamento do valor depositado nos 

autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 25 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 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, 25 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002130-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO STOINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n°. 1002130-65.2018.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: TEODORO 

STOINSKI Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, promovido por 

TEODORO STOINSKI em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

E ESTADO DO MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 

pleiteando que referidos entes públicos forneçam o TRATAMENTO 

MENSAL INTRAVÍTREO COM ANTIANGIOGÊNICO com o medicamento 

EYLIA ou LUCENTIS, pelo período inicial de 3 (três) meses, por ser 

diagnosticado com DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE 

FORMA EXSUDATIVA (MEMBRANA NEOVASCULAR SUB-RETINIANA), EM 

AMBOS OS OLHOS. Encaminhado os autos ao NAT este manifestou no 

sentido de que “Há relatório médico que não esta atualizado (datado de 

JUNHO/2018) o que não possibilita embasar a caracterização do 

procedimento como URGENTE, contudo, deverá ser realizado com 

brevidade, visto risco de progressão da doença e perda visual definitiva. 

No mais, dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. O feito oportuniza o 

julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, porque a demanda não 

exige a produção de provas, considerando que a matéria versada é 

unicamente de direito. Antes de adentrar-se no mérito da demanda, 

necessário decidir as preliminares aventadas. De início, não acolho o 

pedido de extinção do processo por ilegitimidade passiva, suscitada pelo 

reclamado Município de Tangará da Serra/MT, que atribui a 

responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pleiteado ao Estado 

de Mato Grosso. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o dever da União, 

dos Estados e dos Municípios realizarem todos os procedimentos 

necessários, dentro das suas competências, ao benefício da saúde de 

seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de 

regulamentação na legislação infraconstitucional. A Constituição Federal, 

em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de 

todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso 

universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento?. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante 

ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se necessário rememorar o 

disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 

1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida (STF 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 
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mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): ?Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 

posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Também não há falar em ausência de fato constitutivo, 

por escolha de marca comercial, uma vez que o medicamento fora 

prescrito por médico, inclusive do reclamado Município de Tangará da 

Serra, que atestou a necessidade do uso do medicamento descrito na 

inicial. Recentemente, em 25 de abril de 2018, a 1ª Seção do STJ concluiu 

julgamento de que constitui obrigação do poder público a garantia de 

medicamentos indispensáveis, mesmo quando não integrantes da Relação 

Nacional de Medicamentos do SUS (Rename). A obrigação pública 

somente será devida quando presentes, de modo cumulativo, os seguintes 

elementos: a) comprovação pelo autor da ação, mediante laudo 

fundamentado pelo médico que o assiste, quanto à imprescindibilidade do 

medicamento em comparação aos garantidos pelo SUS; b) demonstração 

da incapacidade financeira do demandante de arcar com os custos do 

medicamento; e c) registro do medicamento na Anvisa. Analisando 

referidos parâmetros verifico que o pleito da promovente atende aos 

elementos subjetivos e objetivos da obrigação de fazer, assim, imperiosa a 

procedência do pleito inicial, para fornecimento do(s) procedimento(s) e 

medicamento(s) de que necessita a parte reclamante. Estando a parte 

reclamante em tratamento, deverá manter o fornecedor do medicamento 

atualizado quanto à necessidade do fornecimento, procedendo conforme 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ em que consta que 

deverá a reclamante apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico 

indicando a necessidade da manutenção do uso dos medicamentos 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO em favor de TEODORO STOINSKI para o fim de 

condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o 

ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, a fornecerem à parte 

reclamante o TRATAMENTO MENSAL INTRAVÍTREO COM 

ANTIANGIOGÊNICO com o medicamento EYLIA ou LUCENTIS 

continuamente e por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, 

durante o tratamento, pelo valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos 

ao ano, conforme regulamentação legal, devendo tal requerimento ser 

atualizado a cada seis meses em conformidade com o que determina o art. 

11 do Provimento nº 02/2015-CGJ. Ressalto que, em caso de eventual 

cumprimento de sentença, esta deverá observar o valor máximo acima 

informado, de 60 (sessenta) salários mínimos anuais, que é o limite do 

valor das causas que tramitam neste Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Defere-se o benefício de Justiça Gratuita. Com espeque no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, confirmando a decisão de antecipação de tutela proferida nos 

autos, nos moldes dessa sentença. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Tangará da Serra/MT, 24 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 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado 

Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi 

submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com 

lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir 

seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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: 1001225-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BERNARDINO ALVES DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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: 1001228-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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: 1001226-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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: 1000691-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002422-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANI LEITNER RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT0017738A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do 

conteúdo da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, 

certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 29 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES CANDIDA DA SILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(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: 1001979-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES CANDIDA DA SILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

LUIS CARLOS LAURENÇO OAB/BA 16.780 para regularizar a sua 

habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-37.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá à parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 
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Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a 

satisfação voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que não cabe 

fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o 

tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se, após o que será proferida sentença de 

extinção, com expedição de certidão de crédito, conforme deliberado pelo 

referido Juízo em decisão proferida nos autos acima mencionados. Deverá 

o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES CANDIDA DA SILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002289-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelo Municipio. 

INTIMO a Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002343-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENERIO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação dos Reclamados. INTIMO a 

Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002297-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelo Municipio. 

INTIMO a Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004229-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOULHOSA & CIA LTDA (AUTOR(A))

ALEXANDRE HELDT DAROLD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (RÉU)

 

Vistos etc. Defiro e emenda à petição inicial, devendo a Secretaria Judicial 

providenciar a inclusão do novo participante do polo ativo. Quanto ao 

pedido de reconsideração, apesar de ainda vislumbrar a necessidade de 

ouvir a parte contrária para compreender a extensão das relações 

jurídicas entre as partes, tenho que há razoável quantidade de 

documentos que indicam que pretensamente houve exaurimento da 

relação comercial que gerou o endosso, o que implica no atendimento da 

probabilidade do direito. Quanto ao risco para a parte requerente, temos 

que os agricultores necessitam realizar diversas operações de crédito 

com terceiros e que implica na necessidade de "nome limpo" nos órgãos 

de restrição ao crédito. E, com o oferecimento de garantia apenas tão 

somente para o afastamento do registro negativo, tenho por razoável 

deferir a liminar para determinar que a Requerida faça a exclusão em 5 

dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (limitados a 30% do valor em 

discussão). Tome-se por termo a caução oferecida. Quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova, com base no CDC, não vislumbro que haja 

relação de consumo entre autor e réu, mas por conta da nova disposição 

do CPC, deve a Requerida documentar os autos com os contratos e 

qualquer outro documento relativo à operação em discussão, ainda que 

seja documento comum às partes e não juntado aos autos. No mais, 

cite-se o Requerido para contestar a presente ação em 15 dias, com cópia 

da emenda e do despacho anterior. LRV 23/10/2018 Cássio Luís Furim - 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004563-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. L. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004563-09.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): DANIELA DE MORAIS RÉU: GELSON MARCIO DE LIMA Vistos 

etc. I. Tendo em vista inexistência de intimação do Requerido nos autos, 

redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

28/11/2018, às 16:30 horas. II. Intimem-se pessoalmente as partes, com as 

advertências de estilo (CPC, art. 385, § 1º), consoante endereços 

indicados, a fim de comparecerem à audiência, acompanhados de 

advogado. III. Faculto ao requerido apresentar contestação, por meio de 

advogado, até a data designada para a audiência, sob pena de revelia. IV. 

O não comparecimento da parte autora implicará no arquivamento do 

pedido, com a revogação dos alimentos já arbitrados, e o não 

comparecimento do requerido, ou sua não contestação até a data da 

audiência, em revelia e confissão quanto à matéria de fato. V. Expeçam-se 

ofícios requisitórios de informação acerca do ganho mensal da parte 

requerida, caso fora requerido, ou, ainda que não requerido, se houver 

alguma indicação de empregador fixo. VI. Cientifique-se o Ministério 

Público e a Defensoria. VII. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82661 Nr: 2079-14.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PERDONSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSIANE REGINA BASSO - 

OAB:10.319/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA 

CORNACHINI, para devolução dos autos nº 2079-14.2012.811.0045, 

Protocolo 82661, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116557 Nr: 7588-18.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PERDONSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA 

CORNACHINI, para devolução dos autos nº 7588-18.2015.811.0045, 

Protocolo 116557, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31643 Nr: 1709-40.2009.811.0045

 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: GUIMARÃES AGRICOLA, GUIMASA MÁQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME, ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES, 

FAZENDA BOA ESPERANÇA LTDA, GUIMAQ-GUIMARÃES MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, ALGODOEIRA NOVA PRATA LTDA, MAGNA NEVES 

GUIMARÃES, ABENONE DO CARMO E SILVA, SILVANA GUIMARAES DO 

CARMO, CRISTIANE NEVES GUIMARÃES, CARLA BARBOSA GUIMARÃES 

COELHO, CARINA NEVES GUIMARÃES, ALTAIR COELHO SOUZA, 

ALGODOEIRA RIO VERDE LTDA, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS 

LTDA, BANCO JOHN DEERE S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, 

SADIA S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL 

S/A BICBANCO, Dunavant Enterprises Inc., NOBLE BRASIL LTDA, BANCO 

PAULISTA S/A, MARIO BAPTISTA DA SILVA REIS, BANCO INDUSVAL 

S/A, CCAB AGRO LTDA, ROMEU FROELICH, INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAFOS- POSTALES, DU PONT DO 

BRASIL S.A DIVISÃO PIONEER SEMENTES, Z F A C COMERCIAL LTDA, 

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, AGUILERA AUTO 

PEÇAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, WHITE MARTINS GASES INDS DO 

NORTE S/A, BUNGE ALIMENTOS S/A, BRASIL TELECOM S.A, BANCO 

BRADESCO S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A, BAYER S/A, BANCO ITAÚ 

BBA S/A, BANCO FIBRA S.A, BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL 

SERVICES BRASIL S/A, COPEBRÁS LTDA, NUTRIPURA NUTRIÇÃO 

ANIMAL LTDA, BANCO RODOBENS S/A, GUIMATRA MÁQUINAS E 

IMPLEMTOS AGRÍCOLAS LTDA, COOPERATIVA DOS COTONICUKTORES 

DE CAMPO VERDE COOPERFIBRA, EXPRESSO RUBI LTDA, MARFRIG 

ALIMENTOS S/A, EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES, SHELL BRASIL LTDA, MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO 

S/A, LAAD AMÉRICAS NV, BANCO ABC BRASIL S.A, 

COREMA-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA, COMÉRCIO DE PEÇAS VERDE LUCAS LTDA, LUIZ VALDEMAR 

ALBRECHT, VINÍCIUS LUIZ ALBRECHT, CHRISTIAN ANDRÉ ALBRECHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO, BOM JESUS AGROPECUÁRIA 

LTDA, AGCO DO BRASIL COM.IND. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - OAB:MS/11.640, 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, ALINE 

BARINE NÉSPOLI ROVERI - OAB:MT/9229, ALVARO BRANDÃO 

HENRIQUE MAIMONE - OAB:3.177-A, AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, ANDREA TEIXEIRA PINHO RIBEIRO - OAB:200557/SP, 

ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, BENEDICTO CELSO BENICIO - 

OAB:20047/SP, BRUNO ALEXANDRE GUITIERRES - OAB:SP/237.773, 

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244B, DANIELLE FARIA SOUZA - OAB:MT/9.768, EDUARDO 

HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, EELVIS RODRIGUES AFONSO - 

OAB:SP/222.855, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:MT 5.222, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, 

Glauco de Goes Guitti - OAB:10.320-B/MT, HELDER MORONI 

CÂMARA - OAB:173150/SP, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:OAB-MT 9975-A, 

JULIERME ROMERO - OAB:6240 / MT, LEONARDO RANDAZO NETO - 

OAB:MT/3.504-A, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358/MT, 

LUCIANA ZAMPRONI - OAB:RO/2062, LUCIANO LUIS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B, LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:MT/3.934, LUIZ 

FERNANDO GAY BAPTISTA DA SILVA - OAB:43425/RS, LUIZ PAULO 

ROSEK GERMANO - OAB:31661/RS, MARCOS EDMUNDO MAGNO 

PINEHIRO - OAB:MG/64233, MARCOS RELVAS - OAB:5191-B/MT, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:, MARIA LÚCIA 

FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT, MAURO CARAMICO - 

OAB:111110/SP, MIKAEL AGUIRI CAVALCANTE - OAB:MT/9247, 

NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9845, ORESTE NESTOR DE 

SOUZA LASPRO - OAB:SP/98628, OSMAR SACNHES BRACCIALLI - 

OAB:SP/34.426, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117, RAFAEL 

DE CAMPOS NOGUEIRA - OAB:120656/RJ, RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798, RENATA MOLLO DO SANTOS - OAB:SP/179.369, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT, RICARDO BATISTA 

DAMÁSIO - OAB:MT/7222-B, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT, 

RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - OAB:238706/SP, ROGÉRIO 

APARECIDO SALES - OAB:153621/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ALVES LELIS NETO - 

OAB:RS/29684, GUILHERME QUADROS - OAB:RS/50.528, JULIO 

CHRISTIAN LAURE - OAB:SP/155.277

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA FERREIRA 

DO NASCIMENTO TEOCHI, para devolução dos autos nº 

1709-40.2009.811.0045, Protocolo 31643, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82169 Nr: 1490-22.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PERDONSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA, FLORI LUIZ 

BINOTTI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSIANE REGINA BASSO - 

OAB:10.319/MT, MABEL TIBES DA SILVA - OAB:22.343-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA 

CORNACHINI, para devolução dos autos nº 1490-22.2012.811.0045, 

Protocolo 82169, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004608-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004608-76.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: SANTIAGO FARIAS REQUERIDO: ESTADO DO MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT Vistos etc. 1. 

Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

DETERMINO, com a urgência em razão de pedido liminar, que 

encaminhe-se cópia do presente feito ao referido núcleo (NAT - Núcleo de 

Apoio Técnico), através do malote digital, solicitando-lhes a emissão de 

Parecer Técnico sobre as questões clínicas relativas ao caso em testilha, 

no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 2. Aportado aos autos o 

parecer técnico, venham-me, incontinenti, conclusos. 3. Cumpra-se, com 

URGÊNCIA. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004568-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROZICLER MILAN BORBA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

alexandre willian de ndrade (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004568-94.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Mandado de Segurança” impetrado por ROZICLER MILAN BORBA contra 

ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – ALEXANDRE 

WILLIAN DE ANDRADE. Alega, em síntese, que é taxista e locatária de 

ponto de táxi junto ao Terminal Rodoviário deste município, exercendo sua 

profissão em conformidade com todas as exigências legais. Afirma que 

em 19/10/2018 foi surpreendida com uma ordem emanada da autoridade 

coatora consistente na cassação do alvará de licença e funcionamento do 

ponto de taxi onde trabalha, por suposta inadequação da empresa KG 

Transportes (sua locadora). Sustenta que inexistem motivos para a 

cassação do alvará e que houve cerceamento de defesa, pois não teve 

oportunidade de se manifestar no processo administrativo. Requer a 

concessão de liminar visando a suspensão do ato impugnado, 

confirmando-se tal medida ao final. 2. É o relatório do necessário. DECIDO. 

O mandado de segurança é o remédio constitucional apto à proteção de 

direito líquido certo violado ou na iminência de violação por ato eivado de 

ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade (art. 5º LXIX, da 

Constituição Federal). O writ é regulamentado pela Lei nº 12.016/09, que 

dispõe: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 

ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça.” Na melhor definição de Hely Lopes Meirelles, “o objeto do 

mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de 

autoridade, desde que ilegal e ofensivo de direito individual ou coletivo, 

líquido e certo, do impetrante” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de 

Segurança. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. Pág. 39). A impetração 

pressupõe dois elementos, um objetivo – ato ilegal presente ou iminente 

emanado de autoridade pública – e outro subjetivo – a existência de direito 

líquido e certo do impetrante violado pelo agente estatal. O mandado de 

segurança não serve para atacar ato apontado como ilegal de autoridade 

pública, sem que demonstre o impetrante ter direito líquido e certo (seu) 

por aquele violado. No mesmo sentido dispõe o artigo 17 do CPC: “Art. 17. 

Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” 

(sublinhei). No caso vertente, não obstante seja evidente o interesse da 

impetrante na suspensão do ato impugnado, eis que demonstrou ser 

locatária do ponto de táxi que teve o alvará de licença e funcionamento 

cassado, é de se observar que referido alvará pertence/foi concedido à 

empresa K.G. Transportes Rodoviários de Passageiros Ltda – ME, a qual é 

locadora da impetrante e detém a permissão concedida pela 

Municipalidade para o uso da vaga do serviço de táxi em questão (vide 

Decreto nº 1680 de 14 de setembro de 2007 – Id 16154601). Ou seja, 

ainda que detenha interesse na suspensão do ato impugnado, resta claro 

que a impetrante está postulando direito que não lhe pertence e é parte 

ilegítima para figurar no pólo ativo do presente mandado de segurança. 

Situação semelhante já foi analisada pelo Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “MANDADO SE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS. DIREITO LIQUIDO 

E CERTO E ATO DE AUTORIDADE PRATICADO COM ABUSO DE PODER. 

DIREITO CERTO E INCONTESTAVEL INEXISTENTE. DENEGAÇÃO DA 

SEGURANÇA. A ação de segurança, para o alcance de seu deferimento, 

há de se assentar em dois pressupostos eminentemente configurados e 

constitucionalmente definidos: a proteção de direito líquido e certo de seu 

autor contra ato ilegal e abusivo de autoridade. Para viabilizar a proteção 

objetivada no "mandamus", o autor deve afirmar-se (e comprovar de forma 

indiscutível) titular do direito material a ser discutido e demonstrar a 

utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar, desde 

que, por esta via, não se postula que o juiz declare nulo o ato, mas se 

pede um mandado que garanta direito líquido e certo do impetrante. (...) 

(STJ - MS 3752/DF, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 13/12/1994, DJ 08/05/1995, p. 12273)” 3. Diante do 

exposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente mandado de segurança. 3.1. Sem custas em razão da 

disposição da Constituição Estadual. 3.2. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004572-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JARDEL DOS SANTOS DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

ALEXANDRE WILLIAN DE ANDRADE (IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004572-34.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Mandado de Segurança” impetrado por MARCOS JARDEL DOS SANTOS 

DA COSTA contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E 

TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – 

ALEXANDRE WILLIAN DE ANDRADE. Alega, em síntese, que é taxista e 

locatário de ponto de táxi junto ao Terminal Rodoviário deste município, 

exercendo sua profissão em conformidade com todas as exigências 

legais. Afirma que em 19/10/2018 foi surpreendido com uma ordem 

emanada da autoridade coatora consistente na cassação do alvará de 

licença e funcionamento do ponto de taxi onde trabalha, por suposta 

inadequação da empresa KG Transportes (sua locadora). Sustenta que 

inexistem motivos para a cassação do alvará e que houve cerceamento 
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de defesa, pois não teve oportunidade de se manifestar no processo 

administrativo. Requer a concessão de liminar visando a suspensão do ato 

impugnado, confirmando-se tal medida ao final. 2. É o relatório do 

necessário. DECIDO. O mandado de segurança é o remédio constitucional 

apto à proteção de direito líquido certo violado ou na iminência de violação 

por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade 

(art. 5º LXIX, da Constituição Federal). O writ é regulamentado pela Lei nº 

12.016/09, que dispõe: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça.” Na melhor definição de Hely Lopes Meirelles, “o 

objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou 

omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo de direito individual ou 

coletivo, líquido e certo, do impetrante” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado 

de Segurança. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. Pág. 39). A impetração 

pressupõe dois elementos, um objetivo – ato ilegal presente ou iminente 

emanado de autoridade pública – e outro subjetivo – a existência de direito 

líquido e certo do impetrante violado pelo agente estatal. O mandado de 

segurança não serve para atacar ato apontado como ilegal de autoridade 

pública, sem que demonstre o impetrante ter direito líquido e certo (seu) 

por aquele violado. No mesmo sentido dispõe o artigo 17 do CPC: “Art. 17. 

Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” 

(sublinhei). No caso vertente, não obstante seja evidente o interesse do 

impetrante na suspensão do ato impugnado, eis que demonstrou ser 

locatário do ponto de táxi que teve o alvará de licença e funcionamento 

cassado, é de se observar que referido alvará pertence/foi concedido à 

empresa K.G. Transportes Rodoviários de Passageiros Ltda – ME, a qual é 

locadora do impetrante e detém a permissão concedida pela 

Municipalidade para o uso da vaga do serviço de táxi em questão (vide 

Decreto nº 1680 de 14 de setembro de 2007 – Id 16157940). Ou seja, 

ainda que detenha interesse na suspensão do ato impugnado, resta claro 

que o impetrante está postulando direito que não lhe pertence e é parte 

ilegítima para figurar no pólo ativo do presente mandado de segurança. 

Situação semelhante já foi analisada pelo Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “MANDADO SE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS. DIREITO LIQUIDO 

E CERTO E ATO DE AUTORIDADE PRATICADO COM ABUSO DE PODER. 

DIREITO CERTO E INCONTESTAVEL INEXISTENTE. DENEGAÇÃO DA 

SEGURANÇA. A ação de segurança, para o alcance de seu deferimento, 

há de se assentar em dois pressupostos eminentemente configurados e 

constitucionalmente definidos: a proteção de direito líquido e certo de seu 

autor contra ato ilegal e abusivo de autoridade. Para viabilizar a proteção 

objetivada no "mandamus", o autor deve afirmar-se (e comprovar de forma 

indiscutível) titular do direito material a ser discutido e demonstrar a 

utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar, desde 

que, por esta via, não se postula que o juiz declare nulo o ato, mas se 

pede um mandado que garanta direito líquido e certo do impetrante. (...) 

(STJ - MS 3752/DF, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 13/12/1994, DJ 08/05/1995, p. 12273)” 3. Diante do 

exposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente mandado de segurança. 3.1. Sem custas em razão da 

disposição da Constituição Estadual. 3.2. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000701-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUEIAS RAMIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE BETONI OAB - MT14202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Solicito exames especializados e laudos atualizados da especialidade de 

Neurologia para podermos concluir a pericia Medica. Atenciosamente. Dr. 

Guido Vaca Céspedes. CRM MT 5084.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000021-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILCE CLARICE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000021-11.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DILCE CLARICE DOS SANTOS Vistos. 1. Intime-se o executado para, no 

prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito. 2. Efetuado o pagamento 

parcial do débito, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, CPC). 3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e 

honorários), intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo 

auto. 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

iniciar-se-á, independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias 

para que o executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), 

podendo a parte exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição 

de certidão para fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 26 de junho de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000018-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 117847 Nr: 8329-58.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMI E ALBUQUERQUE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOANE SEVERGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006, 

GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.914, LUIZ FERREIRA 

VERGILIO - OAB:OAB/MT 4.614, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:OAB/MT 13.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 Intimação do embargado, para impugnação em 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117847 Nr: 8329-58.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMI E ALBUQUERQUE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOANE SEVERGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006, 

GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.914, LUIZ FERREIRA 

VERGILIO - OAB:OAB/MT 4.614, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:OAB/MT 13.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 VISTOS.

Certifique-se a tempestividade dos embargos de declaração opostos (pp. 

228/233).

Após, intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com a juntada de manifestação ou decorrido o prazo in albis, certifique-se 

se necessário e torne-me conclusos para decisão.

No mais, proceda a escrivania ao desentranhamento dos documentos de 

pp. 219/227, juntando-os no respectivo feito, eis que o seu conteúdo não 

guarda semelhança com o presente processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 11819 Nr: 611-93.2004.811.0045

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 dias, manifeste-se o 

autor quanto ao prosseguimento do feito.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 3171 Nr: 181-44.2004.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte autora quanto o prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 dias.

2. Intimem-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 83958 Nr: 3469-19.2012.811.0045

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, NDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Vistos.

1. Trata-se de procedimento especial de aplicação de medidas protetivas 

ao adolescente Noélia da Cruz Aguiar.

O Ministério Público manifestou à f. 323. pela extinção do feito, 

evidenciando a perda do objeto diante da maioridade civil do adolescente.

 2. É o relato do necessário. Decido.

 Versam os autos acerca de aplicação de medidas protetivas em face da 

situação de risco em que o adolescente se encontrava em razão de sua 

conduta, vez que fazia uso de substancias entorpecentes.

 Com efeito, segundo se verifica da cópia da certidão de nascimento 

acostada à f. 26, o adolescente Noélia da Cruz Aguiar completou a 

maioridade, evidenciando a perda superveniente do objeto da ação, no 

que diz respeito à aplicação das medidas de proteção previstas no ECA.

3. Isto posto, em consonância com o parecer ministerial retro, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de seu mérito, com supedâneo 

no art. 485, VI, do CPC.

4. Sem custas e honorários advocatícios.

 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 10818 Nr: 2342-61.2003.811.0045

 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 PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERTH JOSÉ PEREIRA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT, Regisson José de Castro - OAB:6214-B

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2. Vista ao MP.

3.Às providências.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002573-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR LUIZ BASSO (EXECUTADO)

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ DE SOUZA OAB - MT11572/O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002573-17.2016.8.11.0045. Em sede de juízo de retratação, 

realizado no recurso de agravo de instrumento [art. 1.018, § 1.º do Código 

de Processo Civil], Mantenho a decisão agravada, por seus próprios 

fundamentos. Havendo solicitação, oficie-se ao Juízo ‘ad quem’ 

informando que a decisão foi mantida e que o recorrente cumpriu o 

disposto no artigo 1.018, do Código de Processo Civil. Cumpra-se 

integralmente a decisão acostada ao ID n.º 16065516. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 29 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002582-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (RÉU)

JONAS RODRIGUES GARCIA (RÉU)

THIAGO RODRIGUES GARCIA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

MANIFESTA SOBRE O RETORNO DAS CARTAS DE CITAÇÃO, NO PRAZO 

DE 05 DIAS.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003538-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PIMENTA PRATA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SEU PROCURADOR, PARA MANIFESTAR 

SOBRE O RETORNO DA CARTA DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001025-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT (AUTOR(A))

GILSON TOZZI BELMONT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte embargante para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da impugnação aos embargos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39143 Nr: 4168-78.2010.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA - produtos agropecuários Ltda., KPM 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PEREIRA DOS SANTOS, SOLANGE 

COLA PEREIRA DOS SANTOS, ELAINE KESSLER BUTTNER, CARLOS 

VALDEMAR BUTTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT/7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, informe o endereço correto dos requeridos Celso Pereira 

dos Santos e Solange Cola Pereira dos Santos, para serem intimados 

acerca da audiência, tendo em vista o teor da certidão de fl.163.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004442-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUZ CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004442-44.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Compulsando os elementos informativos do processo, verifica-se que não 

restou demonstrado risco concreto de dano atual e iminente, condição 

necessária para a antecipação dos efeitos da tutela, visto que o 

auxílio-doença foi deferido administrativamente até a data de 15 de 

outubro de 2018 (ID n.º 16011193, pág. 1), sem que o requerente tenha 

formulado pedido de prorrogação do benefício após sua cessação. 

Portanto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. A escrivania deverá 

promover a alteração dos dados e informações relativas aos cadastros de 

partes no presente processo, com o objetivo de incluir no polo passivo a 

Procuradoria Federal no Estado do Mato Grosso como representante 

judicial do polo passivo. Considerando-se as particularidades da causa e 

como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 

139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a 

autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas 

e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 

de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo ao 

requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 29 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004596-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004596-62.2018.811.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado especial da Previdência Social, 

porquanto já vinha auferindo a aposentadoria por invalidez, no período de 

31/10/2011 a 01/07/2018, quando foi cessado o benefício (evento nº 

16096906 - pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que o autor, na data 13/07/2018, submeteu-se à avaliação 

médica por profissional devidamente habilitado para o desempenho de tal 

mister (evento nº 16171241 - pág. 1), oportunidade em que se constatou 

que o requerente não apresenta condições de saúde para o exercício de 

sua atividade laboral. Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou o requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que o requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que o requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 
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vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

o requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de conceder o auxílio-doença ao autor Jose 

Aparecido de Souza, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, 

devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

[art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 

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.: 127530 Nr: 4266-53.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO SERGIO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

Ante o teor dos documentos acostado às fls. 90 e 92/93, com fundamento 

no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo audiência de 

justificação para o dia 29 de janeiro de 2019, às 16h45min, oportunidade 

em que o recuperando 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.

Intime-se o recuperando pessoalmente e via edilícia.

 Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 124009 Nr: 2557-80.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX APARECIDO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA FATIMA VIAN - 

OAB:25350/B

 Vistos etc.,

1 – Diante da informação do atual endereço do acusado (fl. 56), em 

consonância com o parecer ministerial, designo o dia 31 de janeiro de 

2019, às 14h00min, para realização da audiência de proposta de 

suspensão condicional do processo, devendo constar no mandado de 

intimação para que o mesmo compareça na audiência supracitada 

acompanhado de advogado, pois, caso não compareça acompanhado de 

defensor constituído será lhe nomeado o ilustre Defensor Público que 

oficia nesta Comarca.

2 – Dê ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

3 - Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001710-27.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: EDSON SANTOS FERREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Visto etc. Embargos de 

declaração aduzindo a existência de omissão na sentença no que tange à 

apreciação do pedido de justiça gratuita, formulado na petição inicial. De 

fato, a sentença omitiu-se quanto a tal ponto. Observo que há pedido 

expresso nesse sentido na peça vestibular. Não há nos autos elementos 

que permitam indeferir o benefício pleiteado, razão pela qual a sua 

concessão é medida que se impõe. Diante do exposto, acolho os 

embargos de declaração e atribuo efeito modificativo à sentença para 

conceder a justiça gratuita e suspender o recolhimento das custas 

processuais do reclamante, pelo prazo de 05 (cinco) anos e persistir a 

situação de pobreza, quando, então, a obrigação estará prescrita, se não 

houver, nesse período, a reversão da situação financeira. Intime-se. Não 

havendo outros requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e arquivem-se com as cautelas e baixas necessárias. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011811-72.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI MARIA RODRIGUES FELICIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (EXECUTADO)

RIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011811-72.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: NELCI MARIA RODRIGUES 

FELICIO EXECUTADO: DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL SA., RIO Vistos. 

Conforme se verifica no id. 13859782, a Caixa Econômica Federal 
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informou que o depósito foi realizado diretamente na conta da parte Nelci 

Maria Rodrigues, na data de 05/06/2017, no valor de R$ 6.136,02 (seis mil, 

cento e trinta e seis reais e dois centavos). Deste modo, intime-se o 

advogado da parte autora para se manifesta, no prazo de cinco dias. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010459-79.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO ALBRECHT 02536271170 (EXECUTADO)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010459-79.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME EXECUTADO: DIOGO ALBRECHT 02536271170, JOSE LOURENCO DA 

SILVA JUNIOR - ME Vistos. Defiro requerimento de id. 15273430. Nesta 

data promovo a baixa na restrição do veículo marca Toyota, modelo 

Corolla SEI 1.8, Flex aut. Ano/modelo, 2008/2008, cor: preta - RENAVAM 

00959050466, placa: KAU 8763. Intime-se o Exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002534-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ELUIZA STEIGER GONCALVES 01751552080 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHEILA ADRIANE FRUHLING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002534-83.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: CAROLINE ELUIZA STEIGER 

GONCALVES 01751552080 EXECUTADO: SCHEILA ADRIANE FRUHLING 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial original 

necessário à instrução da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 

126). Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o 

principal e cominações legais, bem como os honorários advocatícios ou 

nomear bens a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quanto forem necessários a 

satisfação integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de 

Justiça proceder a penhora e avaliação de bens do devedor suficientes 

para satisfação do débito executado, observando as exigências legais. 

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na 

hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de acordo com 

a pauta do (a) conciliador(a), ocasião em que poderá a executada 

oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004650-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DE FRANCA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 14/12/2018. às 17:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002945-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA (REQUERENTE)

CICERO HELIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA OAB - MT25062/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA RIO VERDE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 55/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o promovente para dar andamento 

no feito no prazo lega, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001765-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL MACHADO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001765-41.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUCAS MACIEL MACHADO 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensando na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Conquanto o reclamante tenha manifestado em tempo acerca do despacho 

constante no evento 13190523, juntou boleto que não comprova o 

endereço da parte reclamante, até porque não se trata de cobrança 

contínua ou mensal, quer dizer: trata-se de simples boleto que poderia ser 

emitido por qualquer pessoa. Além disso, as faturas das contas de 

telefone objeto de negociação entre o reclamante e a reclamada indicam 

que o endereço do reclamante é a cidade de Cuiabá. Do mesmo modo, 

verifica-se que o extrato de consulta obtido no Serviço de Proteção ao 

Crédito mediante consulta de balcão, cuja informação no referido 

documento é de que o reclamante reside na cidade de Cuiabá. É possível 

aferir ainda que a consulta no Serviço de Proteção ao Crédito foi realizada 

em março de corrente ano. Por arremate, o comprovante de endereço 

juntado no evento 13081835 está em nome de pessoa estranha à lide, sem 

qualquer justificativa pelo reclamante. O despacho constante no evento 

13190523 determinou a juntada de documentos pessoais atualizados do 

reclamante, o que também não foi cumprido. A carteira de trabalho não 

traz nenhuma informação acerca de emprego fixo do reclamante na 

cidade de Lucas do Rio Verde. E, embora a carteira de trabalho tenha sido 

emitida em Lucas do Rio Verde, a data de sua emissão é anterior as 

informações constantes nos demais documentos juntados pelo autor. 

Logo, impõe-se a extinção do processo sem análise do mérito, uma vez 

que o reclamante não comprovou nos autos que reside no Município de 

Lucas do Rio Verde. Nesse sentido é a orientação do Enunciado 89 do 

FONAJE: “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis”. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a 

presente ação de obrigação de fazer com pedido de indenização proposta 

por LUCAS MACIEL MACHADO BARROS na em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. - VIVO, com fundamento no artigo 485, inc. IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e havendo 

requerimento das partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas e anotações de praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – 

MT, 04 de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010793-16.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010793-16.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR EXECUTADO: OI S.A Vistos. Trata-se de pedido de cumprimento 

de sentença para obrigação de pagar quantia certa e obrigação de fazer 

apresentado por ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR em face de OI 

S/A. Quanto ao pedido de obrigação de pagar quantia certa, destaca-se 

que é de amplo conhecimento, que o Plano de Recuperação Judicial do 

Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, 

da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as 

empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 

Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os 

créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, 

deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo de 

recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Da análise dos 

autos, verifica-se a inadequação deste processo para fins de execução 

visando o recebimento do crédito expresso na sentença proferida nos 

presentes. Ademais, em se tratando do rito adotado pelos Juizados 

Especiais, a suspensão do processo é incompatível, haja vista as 

disposições trazidas no artigo 2º e artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 

9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a 

efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no Juizado Especial 

não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, no que se refere à 

suspensão da execução em face de devedor em recuperação judicial. 

Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, cuja redação foi atualizada no XXI 

Encontro realizado em Vitória/ES, em novembro de 2011: “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.” Registre-se que estando a 

empresa devedora em recuperação judicial, não há como prosseguir a 

execução individual, devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, 

sob pena de preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo 

do enunciado, deve o cumprimento da sentença para pagar quantia certa 

ser extinto pela impossibilidade do prosseguimento nos Juizados e fora do 

juízo universal. Neste sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - 

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA 

EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO 

FONAJE. Tratando-se de crédito proveniente de responsabilidade civil por 

fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, é 

necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de 

recuperação da empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado 

nº 51 do FONAJE esclarece 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", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento 

de sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Ademais incumbe à parte autora habilitar o seu crédito na via própria, não 

cabendo a este juízo promover a habilitação, mesmo tratando-se de 

crédito extraconcursal. Diante do exposto, indefiro o pedido de 

cumprimento de sentença para pagar quantia certa. Havendo 

requerimento, expeça-se certidão de crédito. Passo a análise quanto à 

Obrigação de Fazer. Quanto ao pedido de obrigação de fazer, defiro o 

pedido para determinar que a reclamada promova imediatamente integral 

cumprimento das decisões de id. 12110015 e id. 4984001, bem como que 

corrija as faturas constantes no id 12558405, 12558411, 12558416, 

12558422, 12558427, no que se refere ao seu devido período de 

referência, afastando a cobrança em duplicidade e emita as demais 

faturas devidas até a presente data após a instalação do novo plano, 

todas devendo constar o valor de R$ 49,90 de telefonia fixa além do valor 

devido de Oi velox, sob pena de nova multa diária. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003102-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GINA PAZ ZANUNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003102-02.2017.8.11.0045. REQUERENTE: GINA PAZ ZANUNI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Superior Tribunal de 

Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e 

Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.163.020/RS para 

julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará 

sobre a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia 

Elétrica (TUSD)”, razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. Cumpra-se 

a ordem de suspensão do andamento do processo até julgamento 

definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004682-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE GOMES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004682-67.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARINETE GOMES DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Intime-se a 

requerente se deseja prosseguir com o recurso inominado, no prazo de 05 

(cinco) dias. Considerando o pagamento do valor da condenação, bem 

como a concordância da requerente, expeça-se o competente alvará para 

transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser observados 

os dados bancários para transferência informados no Id. 12988539. 

Intime-se o reclamante, pessoalmente, conforme determina a CNGC. Após, 

conclusos. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004446-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO PEREIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004446-18.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO 

PEREIRA SALES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto. . Os 

benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios”. Por sua vez, esse 

dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da Constituição 

Federal, mais precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV: “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe 

que somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de 

recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Com 

efeito, o advento do novo Estado Constitucional trouxe, como era de se 

esperar, uma nova ordem jurídica e nesse contexto – considerando o que 

interessa ao caso vertente – aquele que necessita do benefício da 

assistência judiciária gratuita deve prová-lo, sob pena de não ter direito ao 

benefício. A situação fática indica que o recorrente não é pessoa carente 

de recursos financeiros, uma vez que não comprovou a sua 

hipossuficiência. Posto isso, indefiro o pedido de Justiça gratuita. Intime a 

recorrente para efetuar o preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de deserção. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003784-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003784-54.2017.8.11.0045. REQUERENTE: FABIANO SANTOS SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. . Os benefícios da gratuidade da Justiça 

somente devem ser deferidos ou mantidos a parte “com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios”. Por sua vez, esse dispositivo deve ser 

analisado com uma interpretação da Constituição Federal, mais 

precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV: “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos” É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe que somente 

aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é 

que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Com efeito, o advento 

do novo Estado Constitucional trouxe, como era de se esperar, uma nova 

ordem jurídica e nesse contexto – considerando o que interessa ao caso 

vertente – aquele que necessita do benefício da assistência judiciária 

gratuita deve prová-lo, sob pena de não ter direito ao benefício. A situação 

fática indica que o recorrente não é pessoa carente de recursos 

financeiros, uma vez que não comprovou a sua hipossuficiência. Posto 

isso, indefiro o pedido de Justiça gratuita. Intime a recorrente para efetuar 

o preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011408-06.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAYZE VANESSA DE SOUZA CIRILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011408-06.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ALAYZE VANESSA DE 

SOUZA CIRILO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Vistos. Por ser tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem presentes 

os pressupostos recursais, recebo o presente recurso inominado no 

efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (art. 

43, Lei 9.099/95). As contrarrazões foram apresentadas id 14626621. 

Remeta-se o processo as Turmas Recursais, para fins de exame da 

matéria. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004569-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO(A))

ELISA MARIA DINIZ OAB - MT25300/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004569-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MICHELLI ALVES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos. MICHELLI ALVES, qualificado na inicial, 

ingressou com Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de 

Tutela Antecipada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, sustentando, 

em síntese, que seu nome encontra-se restrito nos órgãos de 

inadimplentes por uma dívida devidamente quitada. Consta nos autos em 

síntese que a requerente ao tentar efetuar uma compra no comercio local 

verificou que nome encontra restrito, sendo que a requerente fez um 

acordo com a reclamada para quitar a suposta dívida, efetuando o 

pagamento no prazo do acordo conforme documento em anexo. Alega que 

a reclamada continua enviando mensagens de cobrança no celular da 

autora. Por fim, requer em sede de tutela antecipada determinação judicial 

para que o reclamado exclua o nome do autor do rol dos inadimplentes. É, 

em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que o reclamante postula a concessão de 

tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, 

para que a reclamada exclua o nome do autor do rol dos inadimplentes. 

Assim sendo, ainda que numa análise superficial dos fatos entendo que 

estão presentes provas aptas ao convencimento acerca da 

verossimilhança da tese autoral, o que leva ao deferimento da medida 

pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e 

determino que a reclamada promova exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de inadimplentes, até o deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob pena de multa diária no 
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valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos 

prejuízos causados à parte reclamante. Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de outubro 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de indeferimento da inicial não merece prosperar, uma vez que 

em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade 

e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003770-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, extrato de faturas bem como 

histórico de pagamentos e relatório de chamadas comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor da parte Autora. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

isento do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

à MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISON RICCELY DE SOUSA ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta extrato de 

informações com registros e informações que comprovam a relação entre 

as partes alem de extratos e telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. Destaque-se que as 

provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou a impossibilidade de 

comparecimento, evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 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 nas audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo” O atestado apresentado em 

petição de id. 13668500 não justifica a ausência consignada, ao passo 

que a audiência ocorreu no dia 05/06/2018 e o documento é datado em 

07/06/2018. “Ex Positis”, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e 

eventuais despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 

do mesmo Diploma Legal. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas do seu sistema interno com registros e informações, além 

de extrato de faturas comprovando a relação jurídica existente entre as 

partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do 

CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu 

implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do 

fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não 

precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o 

esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir 

em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer prova a 

respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na contestação, 

posto que desnecessária a produção probatória acerca de questões 

incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de 

Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 
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alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamante. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, acompanhado de cópias da documentação 

pessoal do mesmo e extrato de faturas apontando a existência de 

contratação e do débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 207 de 585



trazendo aos autos o valor solicitado não sendo possível, portanto, o 

julgamento procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002019-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA GONZAGA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve 

seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de 

Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que 

nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o 

autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas de seu sistema interno, acompanhado de extrato de 

faturas comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-70.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON WILLIAN MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes bem como o 

débito litigado. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARQUES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000883-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SEBASTIAO MARQUES 

MIRANDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A. I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívidas que o autor não reconhece referente ao débito no valor de R$ 

10.031,91 (dez mil e trinta e um reais e noventa e um centavos) inscrito em 

31/12/14. Pugna ao final, pela declaração de inexistência do débito que 

originou a referida inscrição, bem como condenação da reclamada em 

pagamento pela reparação por danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO Não merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, 

porquanto não se trata de causa complexa que demandaria realização de 

prova pericial, estando, aliás, a postulação instruída com documentos 

hábeis ao deslinde da causa. No mérito a pretensão merece juízo de 

IMPROCEDÊNCIA. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que, diversamente do que o autor sustenta, o 

reclamante possui vínculo jurídico junto à reclamada, conforme contrato e 

documentos pessoais anexo aos autos, mas não realizou pagamentos. 

Esse fato ensejou a pendência atual, que foi devidamente cobrada, nos 

termos da legislação vigente. Assim, de acordo com o que se lê dos 

extratos, a parte autora valeu-se dos serviços prestados pelo Reclamado, 

não tendo regularizado a inadimplência. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato, 

além de documentos pessoais. Demais disso a própria reclamante se 

manifestou pelo julgamento antecipado da lide, abrindo mão da produção 
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de novas provas em audiência. Acerca do ônus da prova descreve o 

Novo Código de Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78). Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002960-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002960-95.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o 

relatório. Decido. Trata-se de Ação de Internação compulsória com pedido 

de tutela de urgência proposta por MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE, consistente no pedido de internação compulsória de seu filho 

ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA. Alega que seu filho faz uso de 

substâncias químicas e alcóolicas com frequência, encontrando-se em 

estágio patológico. Consta nos autos que o requerido ARTHUR atualmente 

está segregado no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde, 

conforme consta pedido realizado pela autora. Com efeito, no âmbito dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência está disciplinada 

no art. 8º da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados 

Especiais Fazendários por força do art. 27 da Lei nº 12.153/09. O referido 

artigo estabelece que “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.” (grifei) 

Por outro lado, o CPC/2015, em seu art. 64, § 1º, prevê que ”A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício”. Na espécie parte autora postula 

a internação compulsória do seu filho, dependente químico, para avaliação 

psiquiátrica e desintoxicação e encontra-se detido no Centro de Detenção 

Provisória de Lucas do Rio Verde. Em vista disso, impõe-se o 

reconhecimento, de oficio, da incompetência absoluta dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, visto que a demanda deve ser processada 

e julgada na justiça comum. Ante os exposto, julgo EXTINTO o processo, 

com fulcro no artigo 51, inciso IV da Lei n. 9.099/95 c/c 485, inciso VI do 

Código de Processo Civil Sem custas Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de outubro de 

2018 Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANAYRA RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: SANAYRA RODRIGUES FERREIRA Requerido: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Em síntese aduz o Requerente na petição inicial que realizou o 

pagamento de um débito junto à Reclamada, quitando os valores em 

aberto. Em consulta aos órgãos de proteção ao crédito e verificou que seu 

nome ainda estava negativado pela Ré. A Requerida em sua defesa 

alegou que a negativação era devida, sustenta ainda ausência de prova 

quanto ao dano moral. DAS PRELIMINARES No que tange à preliminar de 

adequação do polo passivo, em razão do equívoco DETERMINO seja 

RETIFICADO o polo passivo da demanda, para que conste a empresa 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Quanto à falta de interesse de agir, 

verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se 
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como legítima a pretensão lançada na presente demanda. E ainda, 

qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, 

sendo a parte que invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob 

pena de macular o preceito constitucional que garante o direito de ação. 

Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no 

mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. Passo a análise do mérito. Os documentos anexados 

aos autos demonstrando o pagamento dos débitos, constituem prova 

inequívoca do pagamento, cabendo ao Requerido demonstrar que este 

não ocorreu. A Requerente aduz que foi gerado um parcelamento fácil de 

23 parcelas, portanto a negativação ora discutida era devida, não 

havendo prática de ato ilícito por parte da Requerida ao negativar o nome 

do Requerente, por referido débito. Contudo, o dano moral pela 

negativação não surge apenas quando esta é indevida, mas também 

quando esta, apesar de devida, mantem-se por tempo excessivo após o 

pagamento dos débitos em atraso que ocorreu em janeiro de 2018. O art. 

43, §3º, CDC estipula prazo de 05 (cinco) dias para os fornecedores 

procedam a correção de dados incorretos em bancos de dados, o que no 

presente caso, equivale a determinar a exclusão do nome do consumidor 

que quitou o débito. Neste sentido entende a jurisprudência: 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. 

DESCUMPRIMENTO PELO RÉU DE ACORDO ENTRE AS PARTES. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 

HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO CADASTRAMENTO. 1. A parte 

autora logrou êxito em comprovar que a inscrição foi realizada em 

15/06/2010 (fl. 09), e que, posteriormente, obteve um crédito (decorrente 

de indenização por queima de aparelho) no valor de R$ 194,00, o qual a 

própria requerida compensou com o valor devido, conforme consta no 

documento da fl. 12, restando o valor de R$ 52,14 que o autor quitou em 

22/12/11 (fl. 13). 2. Mesmo após a quitação do débito, persistiu o cadastro 

no SPC, conforme documento expedido em 28/01/2013 (fl. 09), restando 

caracterizada a manutenção indevida do cadastro. 3. Trata-se, o caso em 

tela, de dano moral puro, o qual dispensa a produção de prova da sua 

efetiva ocorrência, tendo em vista que a ré não comprovou fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo do direito do autor, apenas limitou-se a alegar que 

o consumidor não podia fazer por sua exclusiva vontade a compensação 

dos valores, esquecendo-se que foi ela mesma quem compensou. Com a 

quitação do débito a ré tinha a obrigação de promover a exclusão do nome 

do autor do cadastro do SPC, no prazo de cinco dias úteis, conforme o 

atual entendimento das Turmas Recursais, o que não logrou fazer. 4. O 

valor fixado na origem, R$ 1.500,00, está aquém dos parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis em casos semelhantes, não merecendo 

minoração. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004507331, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lucas Maltez Kachny, Julgado em 06/05/2014 - grifo nosso). In casu, a 

Autora quitou a dívida e verifico no extrato carreado com a inicial que no 

dia 09/04/2018 o débito ainda estava inscrito. Portanto, não agiu com a 

devida diligência a Requerida após a quitação dos valores pelo 

Requerente, cometendo ato ilícito passível de indenização. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Há de se considerar que o Requerente alegou utilizar a 

conta corrente cancelada para receber o salário, porém não trouxe aos 

autos qualquer prova neste sentido. Por derradeiro, tenho que a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), é razoável de acordo com a lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na petição inicial para CONDENAR a Requerida a pagar à parte 

autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença, e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000280-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCA OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Alega a parte autora, que houve 

restrição em seu nome referente a débito lançado pela empresa requerida. 

Afirma que não possui vínculo contratual com a reclamada. A empresa 

requerida não logrou êxito em comprovar a legalidade da negativação. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a ré deixou de instruir os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

consoante alhures relatado. A reclamada não demonstrou, estreme de 

quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à manutenção do nome da 

parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, se acha perfeitamente 

regular, possui origem causal válida ou, residualmente, a implementação 

de culpa exclusiva de terceiro na causação do resultado lesivo, fatos 

estes, em especial, que a empresa reclamada poderia lançar mão, como 

pano de fundo, para excluir a sua responsabilidade civil, os quais, por via 

de consequência, penderam por pesar sobre os seus ombros o dever de 

promover a sua comprovação [art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No 

caso, se incumbiu a parte autora de demonstrar os requisitos necessários 

ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de 

seu nome, o dano moral e nexo causal. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. 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). Logo, nesse influxo de ideias, partindo da 

premissa elementar de que a inclusão do nome da reclamante nos 

cadastros de inadimplentes da SERASA não possui origem causal 

comprovadamente válida, originando situação de extrema 

desconsideração, insegurança e prejuízos ao consumidor, conclui-se que 

se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever 

de restituir/reparar ao cliente os danos suportados [art. 186 do Código Civil 

de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da 
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premissa consistente no fato de que a manutenção ilegal do nome da 

reclamante nos cadastros de inadimplentes da SERASA conservou-se 

durante expressivo interstício temporal, adicionado ao cipoal de 

circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, bem como 

considerando que a parte possui negativações posteriores à discutida no 

presente feito, e, por derradeiro, levando-se por linha de estima a 

avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, 

creio que se apresenta como medida de prudência razoável que se arbitre 

o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

3.000,00, como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão 

do nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR 

como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome 

do autor, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. 

Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-32.2018.8.11.0045
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EDERSON SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000524-32.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDERSON SILVA TEIXEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento 

de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA indevidamente. Sobre o 

tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de histórico de 

pagamentos bem como relatório de chamadas comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Insta salientar que a comunicação da 

inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Destaque-se que 

as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição 

de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se 

que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, 

o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas do seu sistema interno com registros e informações além 

de extrato de faturas bem como histórico de pagamentos e relatório de 

chamadas comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Insta 

salientar que a comunicação da inscrição no cadastro de inadimplente é 

de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Destaque-se que as provas aportadas são capazes 

de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir as provas. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-31.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MENDES DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010113-31.2015.8.11.0045. REQUERENTE: TIAGO MENDES DE SOUZA 

COSTA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I. 

Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável 

dilação probatória. Além disso, os documentos aportados nos autos são 

suficientes para a análise da controvérsia; bem como o feito deve ser 

resolvido nos contornos dos princípios que informam o JEC – simplicidade, 

celeridade e informalidade (art. 2º, da Lei n. 9.099/95). Tendo em vista que 

o requerido Estado de Mato Grosso não apresentou contestação 

decreto-lhe a revelia, sem, contudo, incidir os efeitos materiais em razão 

do disposto no artigo 345 do CPC. Afasto a preliminar de incompetência do 

Juízo, já que a presente ação está tramitando no Juizado da Fazenda 

Pública, não havendo falar em incompetência do Juízo. Já quanto a 

competência, a ação de reparação de dano de qualquer natureza tem a 

competência fixada em razão do domicílio do autor ou do local do ato ou 

fato (art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95), que prevalece sobre a norma geral, 
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pelo que afasto a preliminar quanto à incompetência do Juízo. O autor 

juntou procuração em nome do autor outorgando-lhe amplos poderes, 

inclusive a transferência da propriedade do bem. Da mesma forma, afasto 

a alegação quanto à incompetência da justiça da estadual porquanto o que 

se discute é a responsabilidade dos requeridos em razão do furto da 

motocicleta que estava sob a custódia do Estado e não sobre multas ou 

infração administrativa aplicada pela Polícia Rodoviária Federal. Afasto, 

por fim, a preliminar de inépcia da inicial porque o autor declinou os fatos e 

motivos que ensejaram a propositura da ação, o que possibilitou ao 

requerido exercer o direito à ampla defesa, tanto que apresentou 

contestação de mérito. Da mesma forma, deve ser afasta a suposta 

ausência de interesse processual porque o autor demonstrou sua 

legitimidade para pleitear os direitos sobre o bem objeto da causa, 

inclusive era o autor quem estava conduzindo a motocicleta quando a 

mesma foi apreendida e também foi ele quem engendrou providências com 

vistas à liberação do veículo. Há de se ressaltar ainda que a transferência 

de propriedade de bem móvel se dá pela tradição. No mérito, a parte 

autora pleiteia indenização em razão da perda de sua motocicleta que 

estava sob a custódia estatal. Conquanto o Estado de Mato Grosso não 

tenha apresentado contestação, o Departamento de Trânsito Estadual – 

DETRAN/MT é autarquia estadual dotada de personalidade jurídica de 

direito público, com autonomia financeira e administrativa. Dessa forma, a 

autarquia de trânsito é quem responde pelo furto em depósito de 

credenciado, ainda que a falta caiba a este. A apreensão do bem é fato 

incontroverso. Também restou incontroverso que a moto desapareceu do 

interior do pátio da delegacia/credenciado. Resta, portanto, evidente que o 

Estado, tendo a guarda do veículo do autor, por intermédio de seus 

prepostos, deveria ter exercido seu dever de cuidado em relação ao bem 

apreendido. No entanto, assim não agiu, tanto que, até hoje, o veículo não 

foi localizado. Deste modo, deverá arcar com a indenização 

correspondente, uma vez que a responsabilidade pela perda do bem 

apreendido pelo Estado é, de rigor, deste mesmo. Na espécie, evidente a 

falha no dever de guarda do veículo, assumindo o requerido a obrigação 

de conservação após a apreensão levado a cabo pela autoridade policial. 

O DETRAN tem o dever de fiscalizar adequadamente os pátios utilizados 

como depósitos dos veículos apreendidos pelos agentes públicos. Mas 

pelo que tudo indica, conforme informações dos autos a moto foi furtado 

do pátio do requerido, o que reforça ainda mais o dever de cuidado do 

requerido deve ter em relação aos bens apreendidos e sob sua guarda. 

Sendo incontroverso o fato de que a motocicleta do autor foi furtada 

enquanto estava depositada no pátio do requerido, deve o requerente ser 

ressarcido pelo preço do veículo na data do seu desaparecimento, com 

prestigio ao princípio do restitutio in integrum, pelo qual a indenização deve 

ser suficiente a restituir o estado anterior das coisas. Revela-se 

inadmissível que o particular sofra com a perda de um patrimônio que 

estava em poder do Estado, e nessas condições foi furtado, ainda que o 

bem estivesse legalmente apreendido em razão da atuação estatal. No 

caso, resta evidente a falha no dever de guarda do veículo, assumindo os 

requeridos a obrigação de conservação após a apreensão levada a efeito 

pela autoridade competente. Assim, o requerido deve responder com 

fundamento no dever de guarda e conservação do bem depositado. 

Dispõe o artigo 629 do Código Civil que: “O depositário é obrigado a ter a 

guarda e conservação da coisa depositada e cuidado e diligência que 

costuma com o que lhe pertence, bem como restituí-la, com todos os 

frutos e acrescidos, quando o exija o depositante”. Além disso, o 

requerido tem o dever de fiscalização dos pátios como depósitos dos 

veículos apreendidos pelos agentes públicos. O poder público descumpriu 

o dever de impedir o evento lesivo, razão pela qual deve arcar com as 

consequências de sua omissão, em razão dos danos patrimoniais 

causados. No que tange ao valor da motocicleta, inexistindo provas 

suficientes de seu estado anterior, considerando o documento juntado 

pelo autor a respeito do valor de mercado, é o caso de acolher o valor 

constante na tabela FIPE. Por fim, não há falar em danos morais 

indenizáveis. Não há nos autos nada a comprovar a dor moral suportada 

pelo autor em decorrência do suposto furto, especialmente porque, 

apreendido o bem, no dia 08 de agosto de 2014, somente posterior à 

apreensão o autor tomou providências para regularizar a situação da 

motocicleta. Ademais, a apreensão foi legítima razão pela qual entendo 

suficiente o ressarcimento dos danos materiais sofridos. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na ação de responsabilidade civil proposta por TIAGO MENDES 

DE SOUZA COSTA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT, para: (i) 

DETERMINAR a exclusão do polo passivo do Estado de Mato Grosso em 

razão de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação e; 

CONDENAR a autarquia ao pagamento do valor R$ 3.569,00 (três mil, 

quinhentos e sessenta e nove reais) correspondente ao valor de 

mercado, conforme tabela FIPE, sobre o qual incide correção monetária 

pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação, conforme norma do art. 

405, do Código Civil. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, e 490, do 

Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, 

em não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Retifique-se na autuação e na distribuição, bem como no 

Sistema Eletrônico e anote-se a exclusão do polo passivo do Estado de 

Mato Grosso. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 29 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003121-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WISLANIO LOIOLA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: WISLANIO LOIOLA CAMPOS Requerido: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de débito 

entre as partes e indenização por danos morais. Sobre o tema, confira-se 

a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, 

verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, 

pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se 

declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus 

da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou 

de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base 

de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da 

existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência 

do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que 

deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura 

tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª 

ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a 

parte Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. 

Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício 

regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, 

a Reclamada apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura 

muito semelhante à da parte Autora, acompanhado de extrato de faturas e 

telas de seu sistema interno comprovando a relação jurídicas entre as 

partes e o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 
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(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Insta salientar que 

a comunicação da inscrição no cadastro de inadimplente é de 

responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito 

conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA DANUBIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos, etc. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se quanto a negativação 

mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada por sua vez, aponta 

que o débito é devido e, ainda, que não há comprovação de aludidos 

danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. MÉRITO É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 
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saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002438-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos 

artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução 

de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003569-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VANESSA MEDEIROS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos 

artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução 

de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RAFAEL FRAGA LAMEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

XANGAI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000848-22.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FELIPE RAFAEL FRAGA 

LAMEIRA REQUERIDO: XANGAI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA Vistos. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Possível o julgamento no estado do 

processo, nos termos dos artigos 355, inciso I e 371, ambos do Código de 

Processo Civil, pois a questão, de direito e fática, está suficientemente 

dirimida por meio de prova documental constante dos autos. O reclamante 

propôs ação com o objetivo de obter indenização securitária em razão de 

danos materiais suportados pela colisão de sua motocicleta. Verifica-se 

que o autor propôs ação diretamente contra a corretora de seguros e não 

contra a seguradora que tinha vínculo com a segurada. Entendo que a 

preliminar arguida pela requerida deve ser acolhida, pois ela é mera 

intermediária na relação estabelecida entre a seguradora do segurado, 

não sendo responsável pelo pagamento da indenização securitária, haja 

vista que seu objeto comercial é a corretagem de seguros. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito, na forma do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento 

de ilegitimidade passiva da requerida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 29 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002032-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON RODRIGUES MAGERL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: MAICON RODRIGUES MAGERL Requerido: VIVO 

S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 
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lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente 

ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as 

partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de 

não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado 

no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos além de telas do seu sistema interno com registros e 

informações e extrato de faturas, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes e o débito litigado. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 215,08 (duzentos e 

quinze reais e oito centavos),, acrescidos de correção monetária pelo 

INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000243-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (EXEQUENTE)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000243-13.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE, HEMELLY BURATTO EXECUTADO: FRANCISCO DE ASSIS 

SOUSA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, 

reside na formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, 

inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da 

avença, a imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, 

na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o 

interesse e a necessidade das partes ao requerer a homologação do 

acordo, com o objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não 

se pode negar às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao 

litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma 

de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, 

atendendo, também aos princípios da celeridade, efetividade e economia 

processual. De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes 

capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo formalizado entre CARLOS 

EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE, HEMELLY BURATTO e FRANCISCO DE 

ASSIS SOUSA, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos constante 

na minuta juntada no evento 15678915. Homologo também a renúncia ao 

prazo recursal. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 29 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002979-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELCIO SONEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & RIBEIRO COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002979-67.2018.8.11.0045. REQUERENTE: KELCIO SONEGO REQUERIDO: 

LOPES & RIBEIRO COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação 

de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre LOPES & RIBEIRO COMÉRCIO DE 

PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. e KELCIO SONEGO, nos termos do artigo 487, 

inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do 

acordo os termos constante na minuta juntada no evento 16093397. Na 

forma do artigo 922 do Código de Processo Civil, suspendo o processo até 

o cumprimento do acordo. Findo o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Submeto os autos ao M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 29 

de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA FREIRE DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000106-94.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ILMA FREIRE DO ROSARIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com fundamento 

no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável a dilação probatória. Afasto a preliminar de 

ausência de documento necessário à instrução da ação, uma vez que os 

documentos que instruem a inicial são hábeis ao exercício do direito de 

defesa da requerida, tanto que a reclamada apresentou contestação de 

mérito a respeito dos fatos narrados pela autora. No mérito, a reclamante 

alega desconhecer a origem da dívida de R$ 375,45 (trezentos e setenta e 

cinco reais e quarenta e cinco centavos), objeto de apontamento do nome 

da autora no cadastro de inadimplentes, oriundo do suposto contrato n. 

02755875557. A requerida, por sua vez, defende a existência de relação 

jurídica entre as partes, cuja inscrição do nome da autora somente foi 

possível porque a reclamante tornou-se inadimplente em relação às 

faturas de serviços cobrados, juntando, inclusive, faturas com serviços 

discriminados a respeito da dívida. Mesmo a requerida tendo apresentado 

essas provas nos autos, a reclamante limitou-se a defender que não 

contratou os serviços e requereu a condenação a condenação da 

reclamada em danos morais, sobretudo porque não pode ser considerado 

prova os documentos juntados porquanto produzidos unilateralmente pela 

parte. Com efeito, cabia à reclamante apresentar provas de que não tenha 

sido ela a contratante do serviço, pois sequer manifestou-se a respeito 

das faturas de serviços juntadas pela requerida. As faturas comprovam a 

utilização dos serviços, sobretudo porque trazem de forma discriminada a 

utilização dos serviços e o histórico de pagamento anterior. Na espécie, 

não se aplica a inversão do ônus da prova. E, após a contestação, não 

vislumbro verossimilhança nas alegações da reclamante. Contratação não 

se demonstra apenas por meio de documento assinado. No mundo 

moderno há diversas formas de se contratar. Muitas avenças são 

realizadas por telefone. A contratação se aperfeiçoa quando ocorre a 

prestação de serviços seguida da contraprestação. A linha telefônica 

móvel é de fácil contratação e qualquer pessoa poderia contratar, desde 

que informasse os dados da pessoa que ficaria registrada a linha. Nas 

faturas é possível constatar a existência e discriminação dos serviços 

contratados e utilizados, aliado ao fato de que houve pagamento anterior 

desses serviços. Os fatos narrados pela reclamante não convencem, 

tampouco se cogite a possibilidade de que a autora tenha sido vítima de 

fraude, porque simplesmente foi a reclamante quem contratou o serviço 

disponibilizado na linha telefônica n. 65 99688-4487. Assim, a reclamante 

não comprovou o pagamento da dívida anotada no cadastro de 

inadimplentes, o que permite concluir que não houve cobrança indevida. 

Indenização por danos morais, portanto, não é merecida; tampouco ser 

declarado inexiste o débito. Ressalte-se, por outro lado, que o pagamento 

de faturas não é compatível com a fraude, justamente porque o fraudador 

ou o estelionatário contrata para não pagar e o nome do consumidor é 

inscrito no cadastro de inadimplentes. No caso em análise, houve 

pagamento de faturas de consumo de serviços disponibilizados na linha 

telefônica da reclamante, o que pode ser verificado pelos documentos que 

instruem a contestação da reclama. Por outro lado, a notificação prévia à 

inscrição da dívida não é de responsabilidade da reclamada, mas dos 

cadastros de inadimplentes (Súmula 359 do STJ). Sua falta, por si só, não 

dá direito ao recebimento de indenização por danos morais. Com efeito, 

uma vez que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o 

nome da reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência 

do pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 375,45 

(trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), sobre o 

qual incide correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. 

Por outro lado, também há de ser reconhecido à parte autora a condição 

de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de 

maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma 

tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os serviços 

disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. Assim, 

verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do 

Código de Processo Civil, CONDENO a reclamante ao pagamento de multa 

(diante do dever de comportamento ético das partes), ao pagamento de 

multa equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, 

tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no 

artigo 81 do CPC. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na reclamação cível proposta por ILMA FREIRE DO 

ROSÁRIO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.), o que 

faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.S.) em desfavor de 

ILMA FREIRE DO ROSÁRIO, e CONDENO a reclamante ao pagamento da 

quantia de R$ 375,45 (trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos) à parte requerida, sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, CONDENO a reclamante ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético das partes) 

ao pagamento de multa equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em 

favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC. E assim, JULGO EXTINTO o 

processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de custas e 

honorários nesta fase processual, não significa isenção do pagamento da 
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multa por litigância de má-fé aqui fixada. Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 29 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES WILLIAN LENZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001021-80.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CHARLES WILLIAN LENZ DE 

LIMA REQUERIDO: GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA - EPP Vistos. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. Depreende-se da petição de id. 16203010, que parte 

autora manifesta o desinteresse no litígio querendo a extinção sem 

resolução do mérito. Deste modo, o pleito referente à desistência há de 

ser atendido não havendo razão para o prosseguimento do feito, 

consoante a regra do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quando: VIII – homologar a 

desistência;” Desta forma, Homologo a desistência da ação conforme 

postulado para os fins do art. 200, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil c/c artigo 

51, inciso II, da Lei 9.099/1995. Proceda-se o cancelamento da audiencia 

de conciliação. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Dispensado o registro 

pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON CATTANI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO É incontroverso 

nos autos que autora fora negativada por suposto débito com a 

Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar 

se o apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização 

da requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção 

ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do 

débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. 

VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível 

dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 
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Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODICEIA MORAES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição 

de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se 

que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, 

o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas do seu sistema interno com registros e informações além 

de extrato de faturas comprovando a relação jurídica existente entre as 

partes e o débito litigado. Insta salientar que a comunicação da inscrição 

no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor 

do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003750-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 
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355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais em razão do encaminhamento de seu nome no rol de cadastro de 

inadimplentes SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas do seu sistema interno com registros e informações, 

histórico de pagamentos e extrato de faturas comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003499-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALEXANDRE FILHOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO É incontroverso 

nos autos que autora fora negativada por suposto débito com a 

Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar 

se o apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização 

da requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção 

ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do 

débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. 

VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível 

dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 
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dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome do autor, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o 

projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003180-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE BARBIERI CORTEZIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

CONHEÇO E REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por 

não vislumbrar qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA na sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença 

à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio 

Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002439-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos 

artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução 

de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002440-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos 

artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução 

de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004258-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERTECNICA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

PAULO SERGIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004258-88.2018.8.11.0045 Valor da causa: $156,719.17 ESPÉCIE: 

[AGÊNCIE E DISTRIBUIÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A POLO PASSIVO 

ENERTECNICA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME 

PAULO SERGIO DE ARAUJO Certifico e dou fé que, com o objetivo de 

encaminhar o mandado à central de mandados é necessário que a parte 

autora providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 60,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

após juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de outubro 

de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004507-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE KUYAWA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004507-39.2018.8.11.0045 Valor da causa: $179,496.98 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: BANCO DO 

BRASIL S.A POLO PASSIVO: ROQUE KUYAWA Certifico e dou fé que, 

com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é 

necessário que a parte autora providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 29 de outubro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas 

Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004518-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sebastião Manoel Pinto Filho OAB - MT1113/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FRANCISCO KREMER (REQUERIDO)

CK TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

CELSO KREIN (REQUERIDO)

 

AUTOS N.º 1004518-68.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. 

Intime-se o exequente para que recolha as custas no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de devolução da Missiva. Comunique-se ao Juízo 

deprecante. Lucas do Rio Verde, 23 de outubro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004511-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERLEIA MINGOTTI (REQUERIDO)

 

AUTOS N.º 1004511-76.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. 

Intime-se o exequente para que recolha as custas no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de devolução da Missiva. Comunique-se ao Juízo 

deprecante. Lucas do Rio Verde, 23 de outubro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004509-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - TO2402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DALPRA (REQUERIDO)

C. DALPRA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004509-09.2018.8.11.0045 Valor da causa: $6,819.89 ESPÉCIE: [Atos 

executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO POLO ATIVO: 

BANCO DA AMAZONIA SA POLO PASSIVO: CRISTIANE DALPRA C. 

DALPRA - ME Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de outubro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004325-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARBONERA ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SCANDOLARA (REQUERIDO)

 

AUTOS N.º 1004321-16.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. 

Intime-se o exequente para que recolha as custas, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de devolução da Missiva Comunique-se ao Juízo 

deprecante. Lucas do Rio Verde, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004295-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR VIEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

AUTOS N.º 1004183-49.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. 

Intime-se a exequente para que recolha as custas, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de devolução. Comunique-se ao Juízo deprecante o 

recebimento desta. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001713-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

INTEGRACAO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA 

CATARINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINE DE LIMA OAB - RS85127 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GLACIR PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001713-45.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

INTEGRACAO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA 

CATARINA REQUERIDO: MARCOS GLACIR PEDROSO VISTOS. Cumpra-se 

o despacho proferido em audiência, conforme documento de ID n° 

16137508. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Aviso de Recebimento Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004563-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. C. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. C. (REQUERIDO)

 

AUTOS N.º 1004563-72.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 25 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91723 Nr: 5607-22.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:MT/11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Expeça-se mandado de busca e apreensão e citação a ser cumprido nos 

endereços não repetidos encontrados através dos sistemas BACENJUD e 

INFOJUD (em anexo), iniciando, preferencialmente, pelo endereço 

constante da base da Receita Federal (INFOJUD).

Restando infrutíferas as diligências, manifeste-se a requerente acerca da 

possibilidade de conversão da presente em execução, ou outra medida 

que entender conveniente para o prosseguimento do feito. Prazo: 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 7986 Nr: 1201-41.2002.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO NARCISO GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo, foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do CPC.

Procedi ainda, via sistema RENAJUD, restrição de transferência e registro 

de penhora do único veículo encontrado em nome do executado, conforme 

requerido (extratos em anexo).

Conforme requerido, realizei também pesquisa através do sistema 

INFOJUD (em anexo).

Face o caráter sigiloso, arquive-se as informações obtidas através do 

sistema INFOJUD em pasta própria da secretaria do juízo, facultando o 

acesso tão somente ao exequente e seus advogados.

Intime-se o exequente das informações obtidas através dos sistemas 

informatizados, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 10037 Nr: 1425-42.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA LEHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO SCHULTZ NETO - 

OAB:8.823

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Nos mesmos termos, realizei consulta através do sistema INFOJUD, 

conforme informativo que segue anexo.

Ciência ao exequente das informações obtidas através dos sistemas 

informatizados.

Sem prejuízo, intime-se a executada, conforme requerido à p. 327, item: 

“e”. Prazo: 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 29802 Nr: 3966-72.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO AURELIANO DA SILVA, IRACEMA DE MELLO 

MANGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE DOLORES FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - OAB:5079, 

ADELAR COMIRAN - OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Procedi à penhora on-line do valor devido, conforme requerido, face o não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 
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(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

No mais, não vislumbro a ocorrência de fraude à execução, uma vez que, 

a alienação de bem móvel pelo devedor após a citação, por si só não 

configura fraude à execução, até porque sequer existia averbação da 

presente ação executiva no respectivo registro de veículos, nos termos 

do art. 828, do CPC, o qual faculta ao credor tal medida, para a garantia de 

seu crédito.

Ademais, não houve qualquer registro de restrição/impedimento sobre o 

veículo MMC/Pajero Sport, placa: KAQ-5151 realizado nestes autos, vez 

que conforme constou do despacho de p. 125, o referido veículo 

encontrava-se alienado fiduciariamente quando da pesquisa realizada pelo 

sistema RENAJUD (extrato de p. 128).

Ainda, mesmo se verificada a existência de fraude à execução, a teor do 

§ 4º do art. 792, antes de declará-la, o juiz deverá intimar o terceiro 

adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Assim intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito para o prosseguimento da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34287 Nr: 4090-21.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OELSON COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo, foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do CPC.

Conforme requerido, realizei pesquisa através do sistema RENAJUD e 

INFOJUD (em anexo).

Face o caráter sigiloso, arquive-se as informações obtidas através do 

sistema INFOJUD em pasta própria da secretaria do juízo, facultando o 

acesso tão somente ao exequente e seus advogados.

Intime-se o exequente das informações obtidas através dos sistemas 

informatizados, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118917 Nr: 8895-07.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO CARB INDÚSTRIA QUIMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS THADEU PIERSON 

RAMOS - OAB:48203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Procedi ainda, consulta via sistema RENAJUD, contudo, não foram 

encontrados veículos em nome do (a) (s) executado (a) (s), conforme 

informativo anexo.

Ciência ao exequente das informações obtidas através dos sistemas 

informatizados, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro a inclusão do nome da executada no cadastro de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83547 Nr: 3040-52.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RICARDO EVAGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIVO RESTAURANTE E WHISKERIA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

DÉLCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:OABMT 11.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539, GRAZIELLI LOPES DE ALENCAR - OAB:OAB/MT 15859

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Procedi ainda, consulta via sistema RENAJUD, contudo, não foram 

encontrados veículos em nome do (a) (s) executado (a) (s), conforme 

informativo anexo.

Ciência ao exequente das informações obtidas através dos sistemas 

informatizados, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83130 Nr: 2599-71.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON SCAIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo, foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do CPC.

Conforme requerido, realizei pesquisa através do sistema INFOJUD (em 

anexo).

Procedi ainda, via sistema RENAJUD, a consulta de bens móveis 

registrados em nome do executado, contudo, deixei de realizar restrição 

sobre o veículo GM/S10 EXECUTIVE 4X4, placa: NPK-4218, visto que se 

encontra gravado de alienação fiduciária (extratos em anexo).

Intime-se o exequente das informações obtidas através dos sistemas 

informatizados, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplente, nos termos do art. 782, § 3º do CPC.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 13333 Nr: 2134-43.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIVERDE- INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE CORASSA - 

OAB:4972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16704

 Vistos.

Intime-se a parte exequente manifestar-se sobre o pedido de p. 173 e 

documento de p. 174, no prazo de 10 (dez) dias.

No mais, proceda a escrivania com o envio dos documentos solicitados 

pelo Juízo deprecado, conforme consta à p. 172 do feito.

Por fim, proceda e escrivania com o cadastro do advogado (p. 173-verso) 

da parte executada no sistema Apolo, para que receba as notificações e 

intimações dos atos processuais. Anote-se.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81670 Nr: 903-97.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KREMER, KRIEN E CIA. LTDA, RENATO 

FRANCISCO KREMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Inicialmente, anote-se a substituição processual na forma indicada às pp. 

211/212, realizando-se as intimações e publicações conforme requerido.

Retifique-se a capa dos autos, sistema Apolo e onde mais couber.

Desde já, considerando a apreensão do bem objeto da lide após a 

conversão da busca e apreensão em ação de execução (auto de busca, 

apreensão e depósito de pp. 204-verso à 205), intime-se o credor para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, diga expressamente se pretende o 

prosseguimento do feito pela via executiva, ou a revogação do rito 

executório retornando ao procedimento da lide original, qual seja, busca e 

apreensão.

Ciência das informações obtidas através dos sistemas informatizados 

(SIEL, INFOJUD e BACENJUD em anexo).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 2975 Nr: 695-70.1999.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB FERREIRA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 VISTO.Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.No entanto, conforme se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), a solicitação de bloqueio foi 

efetuada, mas nenhum valor disponível foi encontrado nas contas 

bancárias em nome do (a) (s) devedor (a) (es).Desde já, considerando o 

lapso temporal decorrido desde a confecção do laudo de avaliação (pp. 

119/122), determino a realização de nova avaliação dos bens penhorados 

a ser efetivada por Oficial de Justiça.Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.Observe-se o § 

1º, do art. 183, do CPC para a intimação do exequente, devendo o 

executado ser intimado por seu advogado.Havendo impugnação quanto ao 

novo laudo de avaliação, torne-me conclusos para decisão.Em caso 

negativo, certifique-se e desde logo determino a realização de hasta 

pública, para tanto, nomeio como leiloeiros a Sra. Cirlei Freitas Balbino da 

Silva, Leiloeira Pública Oficial, matriculada na Junta Comercial/MT, sob o nº 

22, e o Sr. Luiz Balbino da Silva, Leiloeiro Rural FAMATO n.º 66/2013, 

ambos com endereço na Rua 02, nº 264, Lt. A, Qd. 07, Bairro Residencial 

JK, Cuiabá-MT e telefone (65) 9942-1565, 9626-9027 e 3664-4501, que 

deverá ser intimada para dizer se aceita o encargo. Caberá aos leiloeiros 

divulgarem a realização do leilão nos meios típicos dos mercados dos 

respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, classificados, internet, 

sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), nos termos do art. 887, § 5º, 

do CPC, informando ainda, o site da internet e o que mais for necessário 

para o leilão eletrônico.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93655 Nr: 761-25.2014.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A.ZORZI ME, JORGE ANDRE ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA ALVES FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro a inclusão do nome da executada no cadastro de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35393 Nr: 455-95.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENCAR VALVERDE DA SILVA, LURDES ALVES 

MONTEIRO VALVERDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PAULO RAMOS, ROSIANE 

CRISTINA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, Eduardo F. Villela - OAB:9.973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458-A/MT, Thaiza Cordeiro Sonego - OAB:20210

 VISTO.

INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença erroneamente formulado 

às pp. 109/110, eis que a presente trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial, onde verifica-se a citação válida dos devedores, não 

havendo que se falar em nova intimação para o pagamento do débito.

Desde já, considerando a apresentação de cálculo atualizado da dívida em 

conformidade com a sentença prolatada nos autos de Embargos à 

Execução, realizei ordem de penhora on-line do valor devido, conforme 

requerido (p. 110, item “II”).

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo, foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do CPC.

Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88117 Nr: 1975-85.2013.811.0045

 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): GARCIA TRUCK AUTO MECANICA LTDA ME, 

TATIANE ANA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O Poder Judiciário, muito em atenção ao direito fundamental do credor à 

razoável duração do processo, com os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação, possui diversos convênios com entidades visando à 

consecução da finalidade precípua da execução judicial, tais como o 

"BACENJUD", o "INFOJUD" e o "RENAJUD". 3. A jurisprudência maciça 

desta Corte consolidou-se no sentido de ser desnecessário o 

esgotamento de outras diligências para a utilização de tais ferramentas 

tecnológicas, as quais se consubstanciam em verdadeiros instrumentos 
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de auxílio à jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70074369166, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 25/07/2017).No 

entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), 

a solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo, foram encontradas 

quantias consideradas irrisórias frente ao total da dívida executada, de 

modo que promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do 

CPC.Conforme requerido, procedi ainda pesquisa de bens através dos 

sistemas INFOJUD e RENAJUD, igualmente sem sucesso, conforme 

extratos anexos.Citem-se as executadas nos endereços não repetidos 

obtidos através dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, iniciando, 

preferencialmente, pelo endereço da executada Tatiane constante da 

base da Receita Federal (INFOJUD).Ciência ao exequente das informações 

obtidas através dos sistemas informatizados.Cumpra-se, às providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83127 Nr: 2596-19.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO MIGUEL DURKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449-O/MT, 

NEWTON CARDOSO JUNIOR - OAB:OABMT 13.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:MT/2.836, MARCELO VIEIRA PODANOSQUI - OAB:OAB-PR 27344

 Defiro o pedido retro. Oficie-se conforme requerido.

Proceda a baixa da respectiva averbação, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96928 Nr: 3481-62.2014.811.0045

 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: DARCI ZUGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante das informações juntadas pelo autor dando conta da cessação de 

seu benefício e, ante a vigência da liminar que determinou o 

restabelecimento do benefício previdenciário sem prazo determinado, bem 

como levando em consideração o novo laudo médico juntado (p. 104), 

mantenho a liminar concedida, bem como determino ao instituto-requerido o 

restabelecimento do benefício ao autor, o que deve ser feito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC).

Consigno que o benefício em prol do autor deverá permanecer ativo pelo 

prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, prazo suficiente até a 

confecção do laudo pericial e prolação de sentença.

Intime-se o INSS da presente decisão.

Oficie-se à EADJ – Equipe de Atendimento a Demanda Judicial – INSS, 

remetendo-lhes as cópias necessárias (liminar e documentos pessoais do 

autor), bem como cópia da presente decisão.

No mais, aguarde-se a realização de perícia médica nos autos.

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, visto tratar-se de feito 

incluso na META 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83566 Nr: 3061-28.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRAJANO JOSÉ DE SOUZA FILHO, HELLEN KARLA DE 

ALMENDA SOUZA, MILENE ALINE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN SECURITES COMPANHIA DE 

SECURITIZAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 Intime-se pessoalmente a instituição financeira requerida para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove nos autos a retirada da 

informação negativa em nome do Sr. Trajano José de Souza Filho, junto ao 

Banco Central, referente ao contrato revisado na presente demanda (pp. 

365/386), sob pena de aplicação de multa diária que desde já majoro para 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) e execução da astreintes, na forma requerida 

pelo autor.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se a Sra. Gestora e torne-me 

conclusos para decisão.

Sem prejuízo, certifique-se a Sra. Gestora se foi apresentada conta 

bancária pela requerida para o levantamento dos valores depositados nos 

autos, conforme determinado à pp. 426/427, devendo ainda, juntar extrato 

atualizado da quantia que se se encontra vinculada ao presente feito.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108782 Nr: 3252-68.2015.811.0045

 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: CIRLEI APARECIDA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE STEGARIBE, NEUSA DE FÁTIMA 

STEGARIBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCIMAR ZUCHI - 

OAB:MT/15.248-A

 Diante da certidão retro, destituo o perito anteriormente nomeado e, em 

sua substituição nomeio como perito engenheiro civil JOÃO PAVAN 

GHELLER, CREA/RN: 121057161-7, com endereço profissional na Avenida 

dos Tarumãs, n.º 1873, sala 05, Jardim Paraíso, Sinop/MT, fones (66) 

3532-1962 / (66) 99638-8392 – e-mail: joaogheller@hotmail.com.

Intime-o nos termos da decisão de p. 164.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83186 Nr: 2664-66.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE TEREZINHA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Considerando a sentença proferida, bem como presentes os requisitos 

necessários CONCEDO TUTELA ANTECIPADA a fim de que o requerido 

proceda a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a partir 

desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de 

descumprimento.

Intime-se o requerido, bem como oficie-se ao EADJ – Equipe de 

Atendimento à Demanda Judicial para que promova a implantação do 

benefício previdenciário ao autor, nos termos dispostos na sentença.

Ultimadas as providências acima, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, para que promova o juízo de 

admissibilidade e apreciação do recurso interposto (art. 1010, § 3º, do 

NCPC).

Anotações e cautelas de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97078 Nr: 3599-38.2014.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER HOELSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANN LOPES CARASSA - 
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OAB:20.715/MT, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - OAB:13.851/MT, 

MARCELO SEGURA - OAB:4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT

 [...] É o relato necessário. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido de 

afastamento da requerida, atual administradora da empresa “Hoelscher & 

Hoffmann Ltda- ME”, tal requerimento não merece acolhimento, já que não 

vislumbro a existência de má-gestão, aliás, muito pelo contrário do que foi 

explanado pelo autor em seu arrazoado, no tramitar do feito ficou 

devidamente patenteado que é o próprio autor, quem vem causando 

tumulto em não atender as decisões judiciais criando obstáculo ao regular 

andamento da empresa, dificultando sobremaneira a administração da 

empresa pela requerida, a exemplo disso, temos as várias petições 

protocoladas pela requerida no sentido providenciar a emissão do 

certificado digital, para que pudesse emitir notas fiscais, já que o 

requerido, embora tenha se comprometido em providenciar a emissão do 

certificado digital em 02.09.2016 (audiência de instrução – pp. 1618/1619), 

visando a regularização fiscal e desenvolvimento das atividades 

empresariais, contudo assim não procedeu, tendo sido necessário 

determinação judicial, para a resolução do importante impasse, conforme 

nota-se das seguintes decisões: pp. 1630/verso, pp. 1652 e verso e 

decisão de pp. 1906/1912, decisões das quais o autor não se insurgiu, por 

meio de recurso. Importante destacar ainda, ter ficado consignado na 

decisão proferida as pp. 1666/1668, a latente insurgência e falta de 

compromisso com as obrigações sociais da empresa, por parte do autor, 

que além de ter se ausentado da empresa por um período não vinha 

cumprindo com suas obrigações, que como sócio deveria obrar. Desta 

forma, indefiro o pedido de tutela de urgência, quanto ao afastamento da 

requerida da administração da empresa “Hoelscher & Hoffmann Ltda- ME”. 

Quanto à abertura da empresa “Delta Internet e Telecomunicações Eireli – 

ME”, a requerida admitiu que abertura realmente ocorreu em 31.07.2017, 

objetivando a continuidade de suas atividades comerciais, ante a 

cassação da autorização dos serviços de comunicação e multimídia pela 

ANATEL, restando incontroverso o fato noticiado pelo autor[...]"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 2975 Nr: 695-70.1999.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB FERREIRA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 Certifique-se a escrivania se houve a intimação da executada para se 

manifestar sobre o laudo de avaliação de p. 119/122.

Em caso negativo intime-a para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, desde já determino que a Secretaria Judicial 

designe data para realização de hasta pública, com o lapso temporal 

suficiente para as comunicações necessárias, com observância ao 

disposto no art. 886 e seguintes do CPC.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000155-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUM SERVICES S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DONATO RABELO OAB - MG130511 (ADVOGADO(A))

ERICA BELLETATO CARDOSO OAB - SP235364 (ADVOGADO(A))

ARTHUR JUAN MORAGAS OAB - MG153900 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1000155-38.2018.8.11.0045 AÇÃO DE DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE DUPLICATA COM INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA REQUERENTE: FIAGRIL LTDA. REQUERIDO: 

SUM SERVICE S.A. (SUM SERVICES) VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATA COM INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C.C. COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGENCIA ANTECIPADA, tendo as partes acima 

indicadas. As partes, conforme petição juntada ao ID N.º 15697360, 

informam o integral cumprimento do acordo entabulado, requerendo a sua 

homologação e consequente extinção da presente ação. Assim, 

verificando que o acordo fora assinado pelas partes, assistidas de seus 

respectivos advogados, os quais possuem poderes para transigir, 

conforme procurações e substabelecimentos encartados nos ID’s N.º 

13121994, 13122022 e 11374798, a homologação de rigor se impõe. Ante 

o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o 

presente acordo havido entre as partes no ID N.º 15697360 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por 

sentença. Sem custas remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, 

parágrafo terceiro do CPC. Oficie-se ao Cartório do 2° Oficio de Lucas do 

Rio Verde, para que proceda o cancelamento definitivo do protesto 

registrado sob o protocolo n.º 218260, em nome da autora, no valor de R$ 

98.731,80, com vencimento para esta data (17.01.2018). Expeça-se alvará 

de liberação da quantia depositada nos autos (Id. 11393681), conforme 

requerido no acordo, paragrafo quarto (Id. 15697360). Transitada em 

julgado e cumprida as determinações acima, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de outubro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004506-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA RIO VERDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004506-54.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 24 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004526-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON CARLOS LANZARINI TOCCHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDA MARIA MARQUES MENEZES OAB - SC27460 (ADVOGADO(A))

FABIO ADRIANO MASCARELLO OAB - SC25123 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIFASE COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004526-45.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 
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Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 25 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004529-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANTA FLORA FLORESTAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004529-97.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 25 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004455-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL PSF LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELEIRO AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004455-43.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTES: AGROINDUSTRIAL PSF LTDA. 

EXECUTADO: CELEIRO AGROPECUARIA LTDA. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por 

AGROINDUSTRIAL PSF LTDA., em face de CELEIRO AGROPECUARIA 

LTDA. Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo de ID n° 16030368, 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 pelo executado 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 serão 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). Oficie-se a Serasa para inclusão do nome do executado no 

cadastro de inadimplente, nos termos do art. 782, §3°, do CPC, bem como 

expeça-se certidão comprobatória do ajuizamento da execução. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

25 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004504-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MARTINEZ BRENES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUART LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004504-84.2018.8.11.0045 EMBARGOS DE TERCEIRO 

EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO MARTINEZ BRENES EMBARGADO: 

CONSTRUART LTDA. VISTOS. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO 

ajuizado por MARCOS ANTONIO MARTINEZ BRENES contra CONSTRUART 

LTDA., onde pretende a baixa da restrição de indisponibilidade constante 

na matrícula n.º 25.754 do CRI local, a qual foi determinada por este Juízo 

nos autos de n.º 1003781-65.2018.8.11.0045. Pois bem, por cautela 

postergo a análise do pedido liminar, para após à manifestação do 

embargado. Cite-se a parte embargada para contestar no prazo de 15 

(dez) dias (art. 679 do CPC), ciente das advertências legais. Proceda a 

Associação dos presentes autos ao processo de n. 1003781-65.2018. 

Defiro o pedido de parcelamento das custas judiciais em no máximo de 

6(seis) parcelas, devendo ser efetivado o pagamento da primeira parcela 

com comprovação nos autos. Determino que Gestora solicite o pagamento 

das custas parceladas. Em seguida, conclusos para decisão. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de outubro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004531-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE SENA COHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004531-67.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO JUDICIAL DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA E PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL, 

proposta por ADRIANE SENA COHEN BAIA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos 

efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido ao restabelecimento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença, que foi cessado 

administrativamente. Com a inicial juntou documentos. É o relato do 

necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 

da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada do restou 

suficientemente demonstrada, pela CNIS, anexado à inicial (ID n.º 

16120478), eis que comprova existência de contribuições em número 

suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao 

requisito da incapacidade laboral, a requerente apresentou exames, 

relatórios, bem como laudo médico recente evidenciando que é portadora 

da seguinte enfermidade: (ID N.º 16120603). CID 10 M75.1: Síndrome do 

manguito rotador; CID 10 M65: Sinovite e Tenossinovite; CID 10 M65.9: 

Sinovite e Tenossinovite não especificadas; CID 10 M65.8: Outras 

Sinovites e Tenossinovites; CID 10 M65.4: Tenossinovite estilóide radial (de 

Quervain); CID 10 M25: Outros transtornos articulares não classificados 
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em outra parte. Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram o 

comprometimento da capacidade laboral da requerente por tempo 

indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 

impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado só 

cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, quando 

for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar ao instituto requerido 

o restabelecimento do benefício de auxílio-doença à ADRIANE SENA 

COHEN BAIA, NB 623.447.854-2 (ID n° 16120481), devendo ser mantido 

pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, o que deve ser feito no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC). 

Findado o prazo de manutenção do benefício, sem a realização da perícia 

médica, e não ocorrendo recuperação, determino que a parte autora 

apresente aos autos, documentos médicos atualizados, datados em até 30 

(trinta) dias, comprovando a permanência da incapacidade, para que se 

necessário seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede 

de tutela antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o 

INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, 

Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, 

Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação 

do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, 

RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito 

ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da 

impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o 

(a) perito (a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004562-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU FERREIRA DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004562-87.2016.8.11.0045 AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

REQUERENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 

REQUERIDO: DIRCEU FERREIRA DAS NEVES VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, com pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei 

nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito, 

conforme se vê instrumento de protesto no ID n.º 16149097, emanada do 

Cartório existente nos autos. Com efeito, os documentos atrelados à 

inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência. Por 

outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem ou pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Posto Isto, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem nas mãos do representante legal da 

parte autora, conforme indicado na inicial, devendo ficar como depositário 

do bem descrito na peça vestibular. Executada a liminar, cite-se a 

Requerida para que, em 05 (cinco) dias, querendo, pague o saldo integral 

da dívida, acrescidos de juros, correção monetária e custas judiciais (art. 

3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), caso em que arbitro os honorários em 10%, 

ou apresente resposta, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria 

de fato, no prazo de 15 dias contados da execução da liminar, sendo que 

tal resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se 

utilizado da faculdade do § 2º, do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e deseja a restituição (redação 

dada pela Lei 10.931/2004). Cientifique o requerido que cinco dias após 

executada a liminar, consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69). 

Concedo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC. Expeça-se o necessário 

para o cumprimento da decisão. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004561-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVACI FERNANDES DA SILVA FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004561-05.2018.8.11.0045 AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S.A C.F.I. REQUERIDO: NILVACI 

FERNANDES DA SILVA FARIAS VISTO. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, com pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo o requerente cumprido este requisito, conforme se vê 

instrumento de protesto no ID n.º 16141366, emanada do Cartório 

existente nos autos. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, 

demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência. Por outro 

lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do 

bem ou pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação 

de seu pretenso direito. Posto Isto, DEFIRO, liminarmente, a medida 

pleiteada. Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem nas mãos do representante legal da parte autora, conforme indicado 

na inicial, devendo ficar como depositário do bem descrito na peça 

vestibular. Executada a liminar, cite-se a Requerida para que, em 05 

(cinco) dias, querendo, pague o saldo integral da dívida, acrescidos de 

juros, correção monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 

911/69), caso em que arbitro os honorários em 10%, ou apresente 

resposta, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato, no 
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prazo de 15 dias contados da execução da liminar, sendo que tal resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º, do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e deseja a restituição (redação dada pela Lei 

10.931/2004). Cientifique o requerido que cinco dias após executada a 

liminar, consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio 

do credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69). No mais, 

CONDICIONO a presente decisão ao recolhimento do valor das custas 

judiciais e taxa judiciária, trazendo aos autos comprovante de pagamento. 

Concedo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC. Expeça-se o necessário 

para o cumprimento da decisão. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004614-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDA DE LIMA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004614-83.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de ação 

ordinária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pela 

qual pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para o réu 

implantar, em seu favor, beneficio assistencial de prestação continuada, 

nos termos do art. 20 Lei no. 8.742/93. Com a inicial juntou documentos. É 

o relato do necessário. Decido. Inviável o pedido de antecipação de tutela, 

por ora, uma vez que o pedido formulado na inicial depende de 

averiguação aprofundada, não havendo prova inequívoca da 

incapacidade do autor e de sua alegada situação de miserabilidade. Desta 

forma, entendo que a questão depende de dilação probatória com a 

realização de exame médico pericial, bem como de estudo social, razão 

pela qual, por ora, deixo de apreciar a antecipação da tutela pretendida. 

Via de consequência, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no sentido de 

comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, deve-se 

prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, 

devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia. 

(TRF-4 - AG: 78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, 

Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Proceda, a Secretaria, a nomeação 

do perito (a) no sistema AJG, para realização de perícia médica. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela 

V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal. Quanto à apresentação dos quesitos, 

convém salientar que a parte Requerente já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos 

honorários. No que concerne à alegada situação de miserabilidade da 

parte Autora, DETERMINO seja realizado Estudo Social, pelo Setor Social 

desta Comarca, fixando o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o 

cumprimento da determinação, devendo, ainda, as experts guardarem 

observância e consideração quanto aos fatores sociais, ambientais e 

pessoais, vivenciados pela parte Requerente. Aportando aos autos os 

laudos (médico e social), imediatamente conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por outro lado, ante 

a impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Com a juntada de 

contestação, intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001846-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001846-87.2018.8.11.0045. REQUERENTE: IRANI 

ALVES GONÇALVES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Sentença proferida em audiência, conforme documento de 

ID n° 16138531. Cumpra-se. Às providências. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001464-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. A. BERNIERI COMERCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ADALBERTO DA SILVA (RÉU)

LAUDOMIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001464-69.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A petição 

foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as partes requeridas 

o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Constem no 

mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o adimplemento 

voluntário da obrigação, poderão os requeridos oferecerem embargos 

monitórios nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, constituir-se-á de 

pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §2º, 

do CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 4 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE Água 

Boa/MT, 26 de outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001480-23.2018.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BORGES FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES OTTONI DA PAIXAO (RÉU)

ROMILDA PAIXAO MORAES (RÉU)

VALDIR PEREIRA PAIXÃO (RÉU)

ARMELINDO PEREIRA DA PAIXAO (RÉU)

JOSELI VALERIO DA PAIXAO (RÉU)

IRACI PAIXAO IORA (RÉU)

CARLOS ANGELO DRUMM DE MORAIS (RÉU)

CELMO IORA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001480-23.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – DETERMINO a 

redistribuição desta missiva para a 1ª Vara desta Comarca para a análise, 

nos termos da Resolução TJ-MT/TP n. 02 de 08/03/2018 expedida pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que 

dispôs sobre a modificação da competência desta 2ª Vara da Comarca de 

Água Boa/MT. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de outubro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001488-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. P. (AUTOR(A))

JOAO BATISTA ALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONETE DOS SANTOS DIAS OAB - 956.903.521-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Hospital Regional de Agua Boa - MT (RÉU)

MUNICIPIO DE CANARANA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001488-97.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – DETERMINO a 

redistribuição desta missiva para a 1ª Vara desta Comarca para a análise, 

nos termos da Resolução TJ-MT/TP n. 02 de 08/03/2018 expedida pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que 

dispôs sobre a modificação da competência desta 2ª Vara da Comarca de 

Água Boa/MT. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de outubro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001498-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DURIGON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001498-44.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do Código de Processo Civil. CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do 

mandado ao depósito do valor correspondente às diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os 

estabelecidos na Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na 

hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá 

proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não 

seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o 

Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de 

quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na 

posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, CPC). 5 – ADVIRTA-SE 

expressamente o credor que os bens móveis eventualmente penhorados 

deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao exequente, que 

assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda por providenciar 

e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão do direito que lhe 

assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – Ficará o Oficial de 

Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o exequente deixar de 

fornecer os meios necessários para a remoção imediata do bem móvel, 

oportunidade que ocasionará a preclusão da possibilidade de penhora de 

bens da mesma natureza. 7 – Não havendo pagamento da dívida, penhora 

ou arresto na forma autorizada nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em 

vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, 

INTIME-SE a parte exequente para que requeira as providências que 

entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC). 9 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE a expedição de 

certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 do CPC, bem 

como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, 

§3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de outubro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001511-43.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. A. BERNIERI COMERCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS (RÉU)

PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001511-43.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A petição 

foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as partes requeridas 

o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Constem no 

mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o adimplemento 

voluntário da obrigação, poderão os requeridos oferecerem embargos 

monitórios nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, constituir-se-á de 

pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §2º, 

do CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 4 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE Água 

Boa/MT, 26 de outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAELCO DOS SANTOS SALAZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê início a fase de 

cumprimento de sentença. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CHIESA BARTELMEBS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE MEIRA CUNHA OAB - SP268533 (ADVOGADO(A))

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. DE MELO JUNIOR EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê início a fase de 

cumprimento de sentença. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CHIESA BARTELMEBS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE MEIRA CUNHA OAB - SP268533 (ADVOGADO(A))

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. DE MELO JUNIOR EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê início a fase de 

cumprimento de sentença. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 97300 Nr: 661-11.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, se manifeste(em) quanto ao interesse/necessidade de 

manutenção ou restituição do objeto apreendido.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000166-45.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PEREIRA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS OAB - MT25199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO BIÚCA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO IVAN 

LÚCIO AMARANTE PROCESSO n. 1000166-45.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [AQUISIÇÃO]->REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: ORLANDO PEREIRA 

DUARTE Endereço: sítio Beira Rio zona rural, zona rural, PONTE BRANCA - 

MT - CEP: 78610-000 POLO PASSIVO: Nome: ORIVALDO BIÚCA Endereço: 

rua Castro Alves, QD 36 LT 19, ST BELA VISTA, MINEIROS - GO - CEP: 

75830-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO 

POLO ATIVO para providenciar o pagamento do preparo da Carta 

Precatória expedida para Audiência de Conciliação redesignada para o dia 

08/11/2018 às 16:00 h (horário oficial do Estado de Mato Grosso) no prazo 

legal. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente (Art. 

535 §3º, CPC). Alto Araguaia-MT , 29 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Salma Corrêa de Moraes Pereira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 79513 Nr: 920-38.2017.811.0020

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL E CIVEL DA 

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação listagem de Jurados 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 21733 Nr: 2089-12.2007.811.0020

 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: CREONICI AUGUSTINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 233 de 585



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 21733

Vistos.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000585-65.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ QUINTANA NOVAES OAB - SP192051 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CIMARELLI SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000585-65.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA RÉU: JOSE CIMARELLI SOBRINHO Vistos. 1. Tendo em vista 

tratar-se de ação de usucapião de imóvel situado na Comarca de Ato 

Taquari/MT distribuída equivocadamente neste juízo, REMETAM-SE os 

autos aludida Comarca, consignando em seu bojo nossas homenagens, 

por entender ser aquele juízo competente para processar e julgar o feito. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000603-86.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILIA MENDES MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000603-86.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: LUCILIA MENDES 

MACHADO Vistos. 1. Compulsando os autos verifico que a parte 

requerente não colacionou ao feito comprovante de recolhimento de 

custas e despesas processuais. 2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte 

requerente com a finalidade de emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

parágrafo único e art. 485, incisos I, do CPC/2015). 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89783 Nr: 6122-93.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, 

devendo contatar a Central de Mandados da Comarca, via telefone 

66-3481-1244, a fim de colher a quantidade de quilômetros a serem 

percorridos, efetuando o depósito via guia expedida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar através de recibo 

original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 29 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 60659 Nr: 2930-60.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN LUCAS MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Campos Ferreira - 

OAB:38.820/GO

 Vistos.1. Trata-se de ação penal com apresentação de resposta à 

acusação (ref. 19), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na 

fase eminentemente probatória, mormente o pleno conhecimento da 

imputação e da existência do processo penal pelo acusado, nos termos do 

art. 570 do CPP.2. Desta forma, 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 28/11/2018, às 14h30min.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. 8. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 4372 Nr: 1417-14.2001.811.0020

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO PEIXOTO ZATORRE, ADEMIR 

ELPIDIO DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE BENITES FRANCO - 

OAB:13436 RS, LUIZ DO AMARAL - OAB:2.859

 Autos n. 1417-14.2001.811.0020 (cód. 4372).

Vistos.

1. Aportou aos autos pedido de transferência do processo executivo de 

pena, aviado pela defesa do réu ADEMIR ELPÍDIO DOS PASSOS, visando a 

remessa do feito ao juízo da comarca de Campo Grande/MS (fls. 

1507/1513).

2. O Ministério Público manifestou-se pela juntada do pedido nos autos do 

processo executivo de pena (fl. 1525).

3. Pois bem. Analisando os autos, verifico que o presente feito se refere à 

ação penal, sendo que o processo executivo de pena consequente foi 

distribuído sob o n. 926-36.2003.811.0020 (cód. 8632).

 4. Ademais, compulsando o processo, vislumbro que os documentos 

carreados estão ilegíveis, ao passo que resta prejudicada a análise do 

pleito.

5. Ante o exposto, INTIME-SE a defesa para protocolizar o pedido nos 

autos do processo executivo de pena, instruído com documentos legíveis 

e indispensáveis.

6. Por fim, DETERMINO o arquivamento deste feito, com as baixas e 

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

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-24.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010155-24.2016.8.11.0020. REQUERENTE: TATIANA DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 1. DISPENSO o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte 

ré/executada informou o pagamento da condenação conforme ID. Num. 

15090757, com aquiescência da parte autora/exequente conforme ID Num. 

15146228. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação Num. 15146228, com fundamento nos artigos 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para 

transferência/levantamento dos valores já depositados. 6. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-24.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria intimado, a manifestar(caso queira) nos termos do 

Art. 1º do Provimento 68/2018 do CNJ no prazo de 5(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000004-50.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SANTOS DE SOUZA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAITE CORREA NOBRE JUNIOR OAB - PR0055446A (ADVOGADO(A))

LAURA VICUNA CAMPOS MENDONCA REZENDE OAB - GO46917 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO JOSE BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000004-50.2018.8.11.0020; Valor causa: R$ 25.783,33; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CARLOS SANTOS DE SOUZA 

PEREIRA Parte Ré: EXECUTADO: RENATO JOSE BARBOSA Vistos. 

Trata-se de execução de título (cheque), cujo alega a parte exequente o 

não recebimento. 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. Nos termos do art. 4º da Lei n. 9.099/95, temos: 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; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Nota-se que 

nenhum dos requisitos acima foram, nenhum foi devidamente observado 

pelo exequente, uma vez que sua residência é em local diverso deste 

juízo, ou seja, na comarca de Mineiros/GO. Outrossim, o cheque emitido 

tem praça em Goiânia/GO, sendo assim, sem correlação com os fatos 

esposados. Dessa forma, este juizado é incompetente para processar e 

julgar a demanda. Por outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação da 

parte autora nos termos do art. 317 do CPC, eis que necessária apenas 

quando possível a correção do vício. 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, I, II e 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. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-03.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELICE CARRILHO MENEGON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010083-03.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 1.725,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AGNALDO ALVES DE ABREU Parte Ré: REQUERIDO: ADELICE CARRILHO 

MENEGON Vistos. A parte autora alega que teve seu veículo abalroado 

pelo veículo da parte reclamada na lateral traseira esquerda, pugnando 

assim, pela condenação da mesma ao pagamento a título de danos 

materiais, pelo conserto do bem. Em sua defesa, em síntese, a segunda 

parte reclamada se isenta de responsabilidade, invocando que a parte 

autora pleiteia contra uma parte diversa. Conforme documentos trazidos 

aos autos, a primeira parte faliu. 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. Com razão a preliminar de ilegitimidade passiva 

aduzida pela reclamada, haja vista que a parte autora apesar de se 

intitular comunicante do Boletim de Ocorrência, deixou de demonstrar ser 

proprietário do bem, tendo em vista que o mesmo documento faz menção 

de outra condutora e não o autor. Dessa forma, acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, por se tratar de parte diversa 

e alheia aos fatos narrados. Dessa forma, com a decretação de falência 

da primeira reclamada, este juizado torna-se incompetente para apreciar o 

caso em tela. Por outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, eis que necessária apenas quando 

possível a correção do vício. 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 VI, 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, 
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da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 

1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46483 Nr: 2649-82.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila de Fátima dos Santos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):VALDEMIR PEREIRA JOVINO

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Processe-se em segredo de Justiça.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos moldes requeridos na 

exordial, nos termos da Lei nº 1.060/50.

Recebo a inicial em todos os seus termos para processamento.

Cite-se a requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia (artigos 285 e 319 do 

Código de Processo Civil).

Dê-se vista dos autos ao ilustre representante do Ministério Público, a fim 

de manifestar o que entender de direito.

A seguir, conclusos.

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:Millena Ferreira Formentão - Estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142220 Nr: 6232-94.2018.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLI ONOFRE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 58/59, CONVERTO o feito em 

Inventário.

 Deixo para analisar o valor da causa, bem como o recolhimento das 

custas após a apresentação das primeiras declarações.

NOMEIO inventariante o requerente DARLI ONOFRE DE JESUS, que deverá 

prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, de bem e fielmente 

desempenhar a função (art. 617, parágrafo único, do CPC).

 Prestado o compromisso, apresente o inventariante, no prazo de 20 

(vinte) dias, as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620, do CPC).

 Vindo as primeiras declarações, CITEM-SE os interessados, e INTIMEM-SE 

a Fazenda Pública (art. 626, do CPC) e por edital, com prazo de 40 

(quarenta) dias, todos os demais (art. 626, §1º, CPC).

 Concluídas as citações, abra-se vista dos autos, em cartório e pelo prazo 

comum de 15 (dez) dias, para as partes se manifestarem sobre as 

primeiras declarações (art. 627, do CPC).

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 24 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144094 Nr: 7318-03.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Conforme dispõe o art. 320 do Código de Processo Civil, é ônus de quem 

demandar em juízo instruir a petição inicial com todos os documentos 

pertinentes para à análise de seu pedido, bem como para comprovação de 

suas alegações.

No caso em tela, não há nenhum documento nos autos que possa 

comprovar os fatos narrados pela parte autora, o único documento 

acostado a inicial é o documento de identidade (RG). Quanto à procuração 

e a declaração de hipossuficiência, verifico a falta de assinatura da parte 

autora.

 Sendo assim, FACULTO à parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova a emenda da exordial, trazendo TODOS OS DOCUMENTOS 

necessários à propositura desta ação, devidamente assinados (se for o 

caso), bem como documentos pessoais indispensáveis, tais como CPF, 

comprovante de endereço; sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC).

 Com a manifestação ou o decurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de tutela de urgência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 24 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136642 Nr: 2567-70.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANILDES AGOSTINHO FERREIRA, GRACE KELLY 

AGOSTINHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O, DIOGO FERNANDO PÉCORA DE AMORIM - 

OAB:MT17.695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, CONDENO a 

parte requerida ao pagamento da indenização do seguro obrigatório às 

autoras, a título de indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), descontados eventuais valores já 

pagos na via administrativa pela parte Requerida, nos termos fixados na 

fundamentação, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a 

data do evento danoso (Súmula 580 do STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, 

bem como juros de mora, desde a citação (Súmula 426 do STJ), no 

percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN).Por 

conseguinte, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio da 

causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, o qual, 

considerando as disposições do artigo 85, §2º, CPC, arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação.Havendo recurso voluntário, sem 

necessidade de nova conclusão, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos ao 

Tribunal, consignando as homenagens deste Juízo.Aguarde-se o prazo de 

15 (quinze) dias, em nada requerendo as partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado, e ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres – (MT), 23 de 

outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89684 Nr: 13196-45.2014.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para tão 

somente, confirmando a liminar deferida em todos os seus termos (fls. 

23/24), declarar inexistentes e inexigíveis os débitos relacionadas ao 

objeto da presente lide, e determinar - acaso vigente – a cessação do 

referido serviço. Por conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de 

mérito.CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, 

o qual, considerando as disposições do artigo 85, §2º, CPC, arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa.Havendo recurso voluntário, 

sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos ao 

Tribunal, consignando as homenagens deste Juízo.Aguarde-se o prazo de 

15 (quinze) dias, em nada requerendo as partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado, e ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres – (MT), 24 de 

outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 25030 Nr: 1512-07.2006.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA DA COSTA & SILVEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/O

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a exceção de 

pré-executividade, e DECLARO a inexistência do crédito fiscal, referente 

ao processo de execução fiscal em tela. Por conseguinte, extingo o feito 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e artigo e 26 da LEF. Diante do 

princípio da causalidade, do entendimento jurisprudencial do STJ e de todo 

o exposto, CONDENO a exequente no pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, §4º, inc. III do CPC.Sem custas, pois 

incabíveis na espécie (artigo 39 da Lei 6.830/80).Por conseguinte, 

REVOGO o bloqueio judicial (fl. 44), constante no sistema RENAJUD, em 

nome de Valdecir Dias Cavalheiro, CPF 575.158.089-34.Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença, 

ARQUIVANDO-SE em sequencia, com as baixas necessárias e as 

cautelas de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres – 

(MT), 24 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 7044 Nr: 85-48.2001.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DEMARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 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 para querendo 

manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102084 Nr: 2937-54.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA HELENA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILARIO SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida a especificar as 

provas que pretende produzir em 10 dias

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 30882 Nr: 2322-45.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

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

SHCAIRA - OAB:MT/20.45-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 27117 Nr: 314-95.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SANTANA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B, LEANDRA MAGRO - OAB:RO 2571, LUCIANO SALES - 

OAB:5.911-B, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - 

OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte requeida 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da proposta de 

acordo de fl. 196.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44091 Nr: 317-45.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA ALVES DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97929 Nr: 404-25.2015.811.0008

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA NILZA LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA 

PEREZ - OAB:24102/PR

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52941 Nr: 3694-87.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON VALERIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:19536/O, Cecília da Silva Zeraik - 

OAB:104.199/RJ, FELIPPE ZERAIK - OAB:RJ/30.397, FERNANDA 

CRISTINA BOLIS - OAB:19536, MILENA PIRAGINE - OAB:MT 17.210-A, 

RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253449-SP, THIAGO VIEIRA LEITE 

DE CASTRO - OAB:OAB/RJ 181.955

 Certifico nos autos e dou fé que os embargos de declaração de fls./254 e 

o recurso de apelação de fls.255/260 são tempestivos. Assim sendo, 

intimo a parte recorrida para o fim de apresentação de suas contrarrazões 

recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52115 Nr: 2865-09.2011.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS PIRES DA SILVA, THEREZA APARECIDA 

PINOTTI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT0012855O, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, LENILDO MÁRCIO DA SILVA - 

OAB:5340/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 27119 Nr: 302-81.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR CEZAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, NATALIA LOUREIRO CABRAL - OAB:21472/O, RICARDO 

AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061

 9. Ante ao exposto, REJEITO os embargos à execução, extinguindo-o com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.10. CONDENO o 

embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe 

de 10% sobre o valor da causa, uma vez que a embargante é empresária, 

e não comprovou nos autos sua hipossuficiência.11. Publique-se. 

Intime-se.12. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 21537 Nr: 1529-77.2005.811.0008

 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: FRANCISCO SOARES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, ROSENI APARECIDA FARINACIO - OAB:MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Nesta data, nos termos 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86029 Nr: 1831-28.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O, MÁRCIO HENRRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, remetam-se, os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação e julgamento, com as 

nossas homenagens, e as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103497 Nr: 3783-71.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACLEIDES FERREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o teor da 

manifestação de fl. 92.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 116217 Nr: 5514-68.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTON GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 Intimação do Advogado da defesa, Luiz Carlos Fanaia de Almeida - 

OAB/MT 13.320, para apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO, no prazo de 08 dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 89757 Nr: 5373-54.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR NEITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério 

Público Estadual, em desfavor de ELOIR NEITZKE, qualificado, 

imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306 do CTB.

Em 26 de abril de 2016 realizou-se audiência para proposta de suspensão 

condicional do processo, oportunidade em que o acusado aceitou cumprir 

as condições descritas às fls. 67/69.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado cumpriu integralmente 

as condições impostas e instado a se manifestar, o MPE requer seja 

declarada extinta a punibilidade do acusado (fl. 90).

Após, vieram os autos conclusos.

Relatados, decide-se.

Com efeito, extrai-se que o acusado cumpriu integralmente as condições 

impostas na audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo conforme certidões de comparecimento e comprovantes de 

pagamento encartados aos autos.

Logo, cumpre ao Estado Juiz apor o seu crivo e declarar extinto o feito 

pelo cumprimento das condições .

Nessa linha a extinção da punibilidade, ao ostentar natureza de direito 

subjetivo do acusado, constitui medida cogente, compelindo o Estado-Juiz 

apenas verificar o decurso do período de prova e o cumprimento das 

condições, decretando, por conseguinte a extinção da punibilidade nos 

termos preconizados pela Legislação Especial.

Quanto ao provimento jurisdicional, a sentença é meramente declaratória, 

isto é, a extinção se dá no último dia do período de prova e não no dia em 

que o Estado-Juiz declara extinta a punibilidade .

 III – Dispositivo

Posto isso, com espeque no art. 89, §5° da Lei 9.099/95, DECLARA-SE 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de ELOIR NEITZKE, eis que cumpriu 

integralmente as condições impostas, determinando as baixas e 

anotações para que nada conste nos registros criminais no que diz ao 

presente feito.

Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143473 Nr: 6988-06.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARQUES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAÚJO - 

OAB:13840/MT

 Impulsiono estes autos para que o advogado do acusado Daniel Marques 

de Figueiredo, Dr. Arnaldo Silva Araujo - OAB/MT 13.840, se manifeste 

quanto ao teor do Ofício n° 095/SPSS/2018, referente ao Estudo 

Psicossocial, juntado nos autos do processo conforme fls. 114/123.

Estagiária: Francieli Michalski - Mat. 34311

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135500 Nr: 1850-58.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS, 

WALISSON FELIPE MAZETE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Intimação dos Advogados Dr. Gláucio Araújo de Souza - OAB/MT 13599 e 

Dr. Rodrigo Michels de Oliveira - OAB/MT 7-300 B, constituídos pelo Réu 

Jaksandro Lustosa dos Santos, para que, no prazo de cinco dias, 

cumpram a fase do Art. 422 do CPP.

Estagiária: Francieli Michalski - Mat. 34311

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144273 Nr: 7434-09.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER SANTOS DA SILVA, ELIANE DA 

SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0

 Assim, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos 

concretos que, por ora, permanecem incólumes .Por isso, INDEFERE-SE O 

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.Com a conclusão do 

inquérito policial, arquivem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83599 Nr: 2919-67.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte ré, para que apresente suas 

alegações, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1258 Nr: 1122-52.1999.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMIGIO DORIVAL MOMESSO, ARMANDO 

JACINTO BROLIO, CLAUDIO SCARIOT

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.216,90 (um mil, duzentos e dezesseis reais e noventa centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 362. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64494 Nr: 2520-43.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M PEREIRA LIRA TRANSPORTES, CLAUDIO 

MOISES PEREIRA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls. 133, no prazo legal. Nada 

mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71677 Nr: 194-42.2015.811.0050

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDI S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS, RODOBENS 

MAQUINAS AGRICOLAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:OAB/SP 208.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, Maury Borges da Silva - OAB:10.129/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANGELICA RODRIGUES MACIEL, para 

devolução dos autos nº 194-42.2015.811.0050, Protocolo 71677, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-49.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE MARQUES TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000690-49.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARCIELE MARQUES 

TREVISAN REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão da 

negativação indevida com pedido de tutela antecipada proposta por 

Marciele Marques Trevisan em face de União Norte do Paraná de Ensino 

Ltda. - UNOPAR, ambos devidamente qualificados nos autos, sob o 

argumento em síntese que prestou em janeiro de 2015 vestibular para o 

Curso de Ciências Contábeis junto à instituição requerida, entretando não 

efetivou a matrícula, nem assinou contrato e termo de responsabilidade e 

tampouco encaminhou documentos para efetivação. Alega que em 

fevereiro de 20178 prestou outro vestibular, realizou matrícula e cumpriu 

as formalidades, conforme contrato 1346597701, efetuando os 

pagamentos das mensalidades. Ocorre que observou que estava 

negativada junto ao SERASA referente ao ano de 2015. Vieram os autos 

conclusos. Para a concessão da tutela de urgência deverá haver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o art. 300, do 

CPC. Nesta toada, vislumbro dos autos que a autora demonstrou mediante 

extrato de consulta balcão do SPC as negativações informadas, 

referentes ao curso que afirma não ter realizado matrícula. Da mesma 

forma extrai-se dos autos que a requerida não apresetou com sua 

contestação o contrato que originou a matrícula do curso relacionado ao 

ano de 2015, evidenciando-se, assim, a probabilidade do direito. De igual 

maneira, quanto ao perigo de dano, pois restou evidenciado que a 

negativação decorreu do curso para o qual prestou vestibular em 2015 e 

não efetivou a matrícula, causando prejuízos a autora. Assim, concedo a 

antecipação pleiteada para determinar a exclusão do nome da requerida 

dos órgãos de proteção ao crédito . Expeçam-se ofícios para que o 

SPC/SERASA exclua o nome do requerente do seu banco de dados, no 

prazo de 48 horas, expedindo-se certidão negativa sem restrição, que 

deverá ser juntada aos autos, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Após o cumprimento da decisão, façam os autos 

conclusos para minuta de sentença do juiz leigo. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 26 de outubro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-49.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

INDIA ANDREIA COSTA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000496-49.2018.8.11.0050. REQUERENTE: INDIA ANDREIA COSTA 

SIQUEIRA REQUERIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A 

Vistos. Façam os autos conclusos ao juiz leigo para minuta da sentença. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 de outubro de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-77.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANDRA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

WAGNER LIMA CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS - PJe AV. RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: 

(65) 33822440 INICIAL - TUTELA ANTECIPADA NÚMERO DO PROCESSO: 

1000714-77.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: $38,900.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - MT0008477S 

REQUERIDO: LUANDRA SOARES DE OLIVEIRA, WAGNER LIMA 

CARVALHO Vistos. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer 

cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada 

proposta por Marcelo Augusto Moreira da Silva em face de Luandra 

Soares de Oliveira e Wagner Lima Carvalho, ambos devidamente 

qualificados nos autos, sob o argumento de que adquiriu dos réus 50% da 

pessoa jurídica CAMPOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO LTDA EPP - 

cuja atividade é fabricação e venda/corte e dobra de chapas de aço, com 

cláusula que veda a concorrência desleal, a teor do disposto no art. 1147, 

do CC. Segundo informou por força do contrato os vendedores estão 

impedidos de fazer concorrência com o requerente. O que os requeridos 

não estão cumprindo, uma vez que estão ofertando so mesmos produtos 

que a requerente fabrica/vende, conforme orçamento que apresentou com 
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a inicial. Assim, requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado aos requeridos que se abstenham de realizar visitas/vendas 

de materiais e peças que são vendias no mesmo ramo da empresa do 

requerente. Vieram os autos conclusos. Decido. Para a concessão da 

tutela de urgência, necessário se faz demonstrar a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300, do 

CPC. Ocorre que no presente caso não vislumbro a probabilidade do 

direito, por ora, uma vez que o contrato mencionado relaciona-se apenas 

a requerida Luandra Soares de Oliveira. A propósito, a vedação da 

concorrência com o autor, do que se infere até então ocorreu com a 

requerida Luandra. De mais a mais, o orçamento que apresentou a parte 

autora, em que configuraria a violação da cláusula refere ao Senhora 

Wagner Lima, o qual não participou da relação jurídica que alega o 

descumprimento. Assim, neste momento de análise de cognição sumária, 

não restou evidenciado o descumprimento do contrato. Desta feita, 

ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito, indefiro o 

pedido de tutela de urgência. Outrossim, não tendo sido os requeridos 

encontrados para citação, intime-se a parte autora para que forneça 

endereço no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Com a apresentação de novo endereço, cumpra-se para 

realização da audiência de conciliação e demais atos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 de outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-07.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DELMO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS - PJe AV. RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: 

(65) 33822440 INICIAL - TUTELA ANTECIPADA NÚMERO DO PROCESSO: 

1000751-07.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: $24,974.22 ESPÉCIE: 

[DIREITO DE IMAGEM, DIREITO DE IMAGEM, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: DELMO JOSE DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - MT0008477S 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos materiais 

e morais com pedido de tutela de urgência proposta por Delmo José dos 

Santos em face do Banco Bradesco S.A e Credifibra C.F.I, todos 

devidamente qualificados nos autos, sob o argumento que quitou um 

financiamento junto a obanco requerido em 20.03.2015 e em seguida 

trocou com o Sr Sadi Valdemar Blauth. Relata que não concretizou a troca 

em face de o veículo continuar alienado, o que não foi realizado pelo 

banco requerido. Informa que mesmo efetuando o pagamento das multas e 

impostos que informaram encontrar-se em atraso, o gravame permanece 

impedindo a concretização da venda/troca. Alega que houve protesto 

indevido em razão das referidas multas e impostos, causando-lhe 

inúmeros prejuizos e portanto, requer a atencipação da tutela para que a 

requerida efetue a baixa no gravame. Vieram os autos conclusos. Decido. 

Para a concessão da tutela de urgência, necessário se faz demonstrar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do que 

dispõe o artigo 300, do CPC. Ocorre que no presente caso não vislumbro a 

probabilidade do direito, pois não há demonstração do pagamento das 

multas e impostos pendentes, nem quanto a utilização do veículo por 

terceira pessoa. De maneira que, por ora, tem-se que o proprietário e 

responsável pelo bem é o requerente cuja responsabilidade pelos débitos 

resta inconteste. Desta feita, ausente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência. Outrossim, 

tendo ocorrido a audiência de conciliação, bem como apresentada a 

contestação pelo requerido bradesco e não tendo sido encontrada a 

segunda requerida, intime-se a parte autora para que forneça o endereço 

da segunda requerida no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de julgamento 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 

de outubro de 2018. Assinado Digitalmente CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LINDARVA AMELIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS - PJe AV. RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: 

(65) 33822440 INICIAL - TUTELA ANTECIPADA NÚMERO DO PROCESSO: 

1000788-34.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: $10,214.45 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

LINDARVA AMELIA MARTINS Advogado do(a) REQUERENTE: MYLLENA 

GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - MT0009445A REQUERIDO: 

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Advogado do(a) 

REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG0109730A 

Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de 

negativação indevida com pedido de tutela de urgência proposta por 

Lindarva Amelia Martins em face de União Norte do Paraná de Ensino Ltda 

- UNOPAR, ambos devidamente qualificado nos autos, sob o fundamento 

de que em 28.06.2017 ingressou no curso superior de Licenciatura em 

Pedagogia ofertado pela reclamada e em dezembro de 2017 cancelou o 

curso. Na ocasiãofoi informada que havia mensalidade do mês de agosto 

de 2017 em atraso, o que prontamente regularizou. Relata que observou 

que o boleto entregue pela funcionária da requerida referia-se a terceira 

pessoa, a qual igualmente já havia quitado aquele boleto. Todavia, 

constava a autora como inadimplenete em decorrencia do erro de 

funcionária da requerida. Assim, requer a concessão da tutela de 

urgência para que a requerida efetua a imediata exclusão do nome da 

autora dos órgãos de proteção ao crédito. Vieram os autos conclusos. 

Decido. Para a concessão da tutela de urgência, necessário se faz 

demonstrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor 

do que dispõe o artigo 300, do CPC. No caso versado vislumbro a 

probabilidade do direito por meio do extrato de consulta ao SERASA que 

informa a negativação da parte autora, bem como o pagamento 

relacionado ao débito em questão, conforme se verifica, por ora, por meio 

do comprovante de pagamento do boleto pela requerente e pela terceira 

pessoa de quem o boleto fora emitido. Assim, em análise de cognição 

sumária constato que houve identidade no código de barras emitido tanto 

para autora, quanto para a terceira pessoa mencionada em nome de quem 

o bolete entregue a Lindarva fora emitido, aparentando o pagamento em 

duplicidade e o prejuízo a autora. Desta feita, concedo a tutela de urgência 

para determinar a requerida a exclusão do nome da autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite do teto do juizado. 

Recebo a inicial, pois que presentes os requisitos legais. No mais, 

agende-se audiência de conciliação conforme pauta preestabelecida do 

juízo, citando-se a requerida e intimando-se a autora, com as advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 
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cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 de outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-08.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE OUTO MATOS WANJURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000059-08.2018.8.11.0050 Vistos. Indefiro o pedido de justiça gratuita 

formulado pela parte recorrente, diante da profissão apresentada, 

contadora, natureza da causa, bem como a contratação de advogado 

para propor a ação, fatos que demonstram a capacidade para arcar com 

as custas, notadamente o recurso interposto. Frise-se, outrossim, que no 

Juizado é o único momento em que há necessidade do pagamento, não 

tendo até o momento arcado com as despesas processuais. Assim, 

determino a intimação da parte autora para recolhimento das custas no 

prazo legal. Caso haja o recolhimento no prazo legal, certifique-se e 

considerando a apresentação das razões e contrarrazões, recebo o 

recurso, por preencherem os requisitos legais e determino que após as 

formalidades, remetam-se os autos a Turma Recursal , com as nossas 

homenagens. Em não havendo recolhimento das custas, após as 

formalidades e baixas devidas, arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 

Sexta-feira, 26 de Outubro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CORREIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

1000206-34.2018.8.11.0050 REQUERENTE: FLAVIA CORREIA DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Inicialmente indefiro o pedido 

de justiça gratuita, fundamentando na profissão da autora, autonoma, bem 

como não ter apresentado qualquer comprovante de renda ou 

remuneração e na contratação de advogado de fora da Comarca para 

propor a ação, demonstrando a condição de arcar com as custas. 

Intime-se a parte Recorrente para recolhimento das guias recursais, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Doravante, 

certificada a tempestividade do presente recurso inominado nos termos do 

artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal e, por conseguinte, recebo a apelação interposta 

em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei 

dos Juizados Especiais. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 26 de outubro de 2018 CLAUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-19.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

1000401-19.2018.8.11.0050 REQUERENTE: CLAUDINEIA DE SOUZA 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Inicialmente indefiro 

o pedido de justiça gratuita, fundamentando na profissão declara pela 

autora, autônoma, nacontratação de advogado de fora da Comarca para 

propor a ação, bem como não ter apresentado qualquer documento que 

demonstre a renda ou a remuneração auferida, demonstrando a condição 

de arcar com as custas. Intime-se a parte Recorrente para recolhimento 

das guias recursais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

deserção. Doravante, certificada a tempestividade do presente recurso 

inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, 

recebo a apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua 

o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 26 de outubro de 2018 CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-13.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO COSTA GRANGEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

1000382-13.2018.8.11.0050 REQUERENTE: THIAGO COSTA GRANGEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Inicialmente 

indefiro o pedido de justiça gratuita, fundamentando na natureza profissão 

declara pelo autor, autônomo, sem apresentar qualquer comprovante de 

renda ou remuneração auferida e na contratação de advogado de fora da 

Comarca para propor a ação, demonstrando a condição de arcar com as 

custas. Intime-se a parte Recorrente para recolhimento das guias 

recursais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. 

Doravante, certificada a tempestividade do presente recurso inominado 

nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais 

pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, recebo a 

apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 

43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Intime-se a parte Recorrida 

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

e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os presentes autos 

para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a soberana 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 26 de outubro de 

2018 CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-37.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

1000512-37.2017.8.11.0050 REQUERENTE: SEBASTIAO GOMES DA 

ROCHA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Recebo o Recurso Inominado 

interposto apenas em seu efeito devolutivo, com gratuidade recursal, a 

qual defiro com ocasião desta. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha 

sido apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das 

Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Camp Novo do Parecis/MT, 26 de outubro de 2018 

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-05.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JUSTINO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001068-05.2018.8.11.0050 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 válido 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, 29 de Outubro de 2018. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-10.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IMARIO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001100-10.2018.8.11.0050 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, LEGÍVEL; b) 

Documento pessoal LEGÍVEL. A inércia acarretará o indeferimento da 

inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Campo Novo do Parecis 

(MT),Segunda-feira, 29 de Outubro de 2018. NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-70.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA VIEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000708-70.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

29/11/2018 14:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quinta-feira, 18 de Outubro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-57.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO MARCOLINO VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000974-57.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

04/12/2018 14:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 19 de Outubro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-54.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA (REQUERIDO)

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000722-54.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

06/12/2018 13:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quinta-feira, 25 de Outubro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 110561

Numeração Única: 5811-43.2016.8.11.0051

Unidade de origem: Campo Verde

Tipo de ação: Processual

Requerente: NIVIA FERNANDA TEIXEIRA

Advogado(s): -

Requerido: PABLO RUEDA DOS SANTOS

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 
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patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Campo Verde para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 23/01/2019 às 13:00

Endereço: Av. Manoel Genildo de Araújo, nº 571, Bairro Campo Real II (em 

frente ao estacionamento do Fórum) - CEP 78840-000 - Ramais 230 e 231

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002063-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - SP30650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN RICARDO SELVA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002063-15.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: $305,932.46 ESPÉCIE: [Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: BANCO CATERPILLAR S.A. Endereço: 

AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN, 1240, Edificio Golden Tower - 17 

andar, VILA SÃO FRANCISCO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 

04711-130 POLO PASSIVO: Nome: IVAN RICARDO SELVA E CIA LTDA - 

ME Endereço: Avenida São João Batista, 2000, Sala 02, Jardim Campo 

Verde, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento 

do mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida 

a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso 

(www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, emissão de 

guia de diligência), devendo comprovar nos autos o pagamento CAMPO 

VERDE, 29 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79700 Nr: 179-07.2014.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alonso Lima Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78785 Nr: 3630-74.2013.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSC, LFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Caetano Bernardi - 

OAB:21013/O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste acerca da Juntada de Carta Precatória, requerendo o que 

de direito, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75189 Nr: 179-41.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Marcia Rosa Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sanecap - Companhia de Saneamento da 

Capital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanir Maria da Silva - 

OAB:2.324/MT, Luciano André Frizão - OAB:8.340-B, MARAIZA 

MARIA MARCON - OAB:12444, Mario Bodnar - OAB:8.152/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

do Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o local onde o 

veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30507 Nr: 616-87.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iolanda T. B. Barbieri EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Cláudio Brandão - 

OAB:19145/O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das 

fls.68/71 requerendo o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24009 Nr: 1973-73.2008.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia, Eliane Aparecida de Souza 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): US Travel Operadora de Turismo Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Marcondes Morgado 

- OAB:270905/SP

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a intimação da 

parte REQUERIDA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

penhora, de fls. 209/210 e apresentar Impugnação à execução, devendo 

requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35040 Nr: 1580-46.2011.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Avelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE , no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, pois a bem indicado do executado não encontra-se 

em seu poder, devendo assim requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76520 Nr: 1483-75.2013.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Luiz Agnolin- Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a Parte Executada devidamente intimada, nada manifestou, 

por esta razão Impulsiono os autos para a parte autora no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se, devendo requerer o que entender de direito, 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97178 Nr: 3085-33.2015.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mayra Rodrigues de Carvalho, Lucas Carvalho Morais, 

Luana Carvalho Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Carvalho de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Santos Torji - 

OAB:22.350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à certidão do Oficial de 

Justiça, devendo informar o atual endereço do requerido ou solicitar o que 

entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81988 Nr: 1838-51.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da PARTE REQUERENTE, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se apresentando IMPUGNAÇÃO à Contestação, requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000493-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte requerente para impugnar a contestação, no prazo legal. É 

o que me cumpre. Campo Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE GestorJudiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112672 Nr: 3733-76.2016.811.0051

 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 Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ALBERTO RIBEIRO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte exequente, na pessoa 

do seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça, de ref.41. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113356 Nr: 4024-76.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Moacir da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte exequente, na pessoa 

do seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça, de ref.35.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82972 Nr: 2561-70.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozilda Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Requerido foi intimado da petição de folha 126. INTIMO a 

parte autora para requerer o que entender de direito no prazo de cinco 

dias,m sob pena de arquivamento. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138761 Nr: 10200-37.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Pereira da Cruz, Pedro Luis Aise, 

Gildemar Muller Cezar, Antonio Correa Braga Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:, Márcio Guimarães Nogueira - OAB:12.853-B/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B, Valmiro Antonio Pinheiro 

da Silva - OAB:9.331/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 245 de 585



 Autos n° 10200-37.2017.811.0051 (138761)

Ação Penal

 Decisão.

Vistos etc.

RECEBO os recursos de apelação ofertados pelo Ministério Público e pelos 

denunciados José Luiz Pereira da Cruz e Pedro Luís Aise, nos seus legais 

e jurídicos efeitos.

Intime-se a defesa do sentenciado PEDRO LUÍS AISE para que, no prazo 

legal, ofereça as razões recursais, bem como para que ofereça as 

contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo órgão ministerial.

Em seguida, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que no mesmo 

prazo, ofereça as contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo 

Acusado Pedro Luís Aise.

O réu JOSÉ LUIZ PEREIRA manifestou expressamente o desejo de 

arrazoar em Segunda Instância, nos termos do artigo 600, §4° do CPP.

Assim, findo o prazo, com ou sem as contrarrazões, e realizada a 

intimação pessoal dos Acusados, remetam-se os presentes autos à 

superior instância, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79060 Nr: 3877-55.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A priori, quanto ao pedido defensivo de isenção do pagamento da pena 

de multa, assiste razão ao Parquet. No caso dos autos, foi fixada uma 

pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 550 (quinhentos 

e cinquenta) dias-multa, o qual importa no valor total de R$ 11.401,50, 

conforme certidão de p. 173. Ocorre que, a pena de multa (550 

dias-multa), não tem como ser afastada/isenta por ausência de previsão 

legal. Isso porque, a aplicação da pena de multa cuida-se de uma previsão 

expressa no tipo penal em que o Recuperando fora condenado, não 

possuindo a faculdade de escolha de seu pagamento, conforme 

transcreve-se abaixo: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, 

produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em 

depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” Não se olvida, todavia, 

que a pena de multa, fixada em 550 dias-multa, poderá ser parcelada 

consoante condições financeiras do Recuperando. Portanto, INDEFIRO o 

pedido de isenção da multa-diária, formulada pelo Recuperando Luiz 

Carlos Ribeiro. INTIME-SE o apenado, por meio de sua Defesa, para que 

realize o pagamento da multa, no prazo de 30 dias, ou, caso queira, 

apresente proposta de pagamento. Decorrido o prazo in albis, determino a 

remessa das cópias necessárias extraídas dos autos à Procuradoria 

Geral do Estado, para proceder com a execução fiscal, nos termos do art. 

1.599 da CNGC, uma vez que a pena de multa passou a ser considerada 

como dívida ativa, a teor do artigo 51 do Código Penal. Intimem-se o 

Ministério Público e o Advogado, via DJE. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 26 de outubro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27422 Nr: 3995-70.2009.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15912, Roney Assunção Dos Santos - 

OAB:10040-E

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a)Drª. ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL de que o processo código 22735 encontra-se à sua disposição 

nesta secretaria, BEM COMO, não sendo retirado em carga no prazo legal 

o mesmo retornará ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000768-40.2018.811.0051 Polo Ativo: LUCIANO FARIAS DOS SANTOS 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por LUCIANO 

FARIAS DOS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de eventual pedido de desistência e 

ausência de consulta extraída junto ao órgão competente, no mérito afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da 

ação, condenação à litigância de má-fé e ao pedido contraposto É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar No que tange as preliminares arguidas pela ré, estas se 

confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, 

rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. As faturas 

e telas sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, não pode 

ser utilizado como prova em desfavor do Autor até porque, são supostas 

provas produzidas de forma unilateral, restando prejudicado o meio de 

prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito do Autor. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 
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no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. VI – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 25 de outubro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-41.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 1002138-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SAMARA GONCALVES SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2019, 

às 13h00, 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: 1000777-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2019, 

às 13h40, 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: 1002139-39.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2019, 

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: 1002140-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GUEDES DE FREITAS MATA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2019, 

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: 1002147-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALDENI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 22/01/2019, 

às 09h00, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001230-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS ALBERT SCHMIDT OAB - MT0008091A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ETELVINO CAZARIN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2019, 

às 14h20, 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: 1002146-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LOPES DA SILVA (INTERESSADO)

MAIRA INES NOSCHANG (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BELLANDI OAB - MT25271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2019, 

às 14h40, 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: 8010053-45.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI INÊS JAGER PEREGO OAB - MT0015901A-O (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CRISTIAN KRUSQUEVIS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos nº 8010053-45.2012.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. DEFIRO a 

suspensão pelo prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo supra, 

intime-se o Requerente Exequente para que se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-45.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI INÊS JAGER PEREGO OAB - MT0015901A-O (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CRISTIAN KRUSQUEVIS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)
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Autos nº 8010053-45.2012.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. DEFIRO a 

suspensão pelo prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo supra, 

intime-se o Requerente Exequente para que se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Maria Amélia Dedone Costa, Técnica 

Judiciária exercendo a função de Gestora Judiciária na Secretaria da 

Primeira Vara Judicial, matrícula 8686, usufruirá compensatória de direito 

adquirido nos períodos de 22 e 23/11/2018 e 06 e 07/12/2018,

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora ROSMERI BROCH, Auxiliar Judiciária, matrícula 

8683, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta na 

Secretaria da Primeira Vara da Comarca de Canarana – MT, no período de 

22 e 23/11/2018 e 06 e 07/12/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Canarana - MT, 23 de outubro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Maria Amélia Dedone Costa, Técnica 

Judiciária exercendo a função de Gestora Judiciária na Secretaria da 

Primeira Vara Judicial, matrícula 8686, usufruirá compensatória de direito 

adquirido nos períodos de 22 e 23/11/2018 e 06 e 07/12/2018,

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora ROSMERI BROCH, Auxiliar Judiciária, matrícula 

8683, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta na 

Secretaria da Primeira Vara da Comarca de Canarana – MT, no período de 

22 e 23/11/2018 e 06 e 07/12/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Canarana - MT, 23 de outubro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000458-03.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIDE DE JESUS OZORIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 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 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 o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000418-21.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MARAFON - ME (EXECUTADO)

PAULO LUIZ MARAFON (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 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, 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 o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000382-76.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. E. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos do Provimento 056/2007-CGJTMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

devolução do mandado pelo oficial de Justiça, o qual certificou a 

devolução nos seguintes termos: "Mandado devolvido em virtude do valor 

de diligência do oficial de justiça está a quem do valor real, sendo o valor 

real R$103,60 (cento e três reais e sessenta centavos), porque esse tipo 

de mandado é cumprido por dois oficiais de justiça."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66363 Nr: 1054-04.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERO ROQUE CANCIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT

 Certifico para os devidos fins que a contestação de fls. 73/83 foi 

protocolizada em 10/10/2018 e a prova da citação foi juntada aos autos 

em 28/09/2018. Assim, nos termos do Provimento 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos a fim de que seja intimado o requerente, através de 

seu patrono, para que se manifeste acerca da contestação apresentada, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53199 Nr: 236-23.2016.811.0029

 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 S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO ALVES CASSANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução da carta de citação sob a justificativa "não 

existe o Nr", impulsiono os auos ao exequente para que se manifeste 
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requerendo o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46746 Nr: 2563-09.2014.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA SANTOS ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes a se manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 

144/151, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57752 Nr: 2819-78.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Vinissius Jazinski, PEDRO EVALDO 

RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO em que é parte exeqüente Banco 

Bradesco S/A e parte executada Diego Vinissius Jazinski e Pedro Evaldo 

Ritzmann, compareci em 09/10/2018 às 16 horas na Rua Miraguaí, nº 747 

– Centro, Comarca de Canarana-MT, e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A CITAÇÃO do Senhor DIEGO VINISSIUS JAZINSKI por não 

localizá-lo no endereço mencionado, obtive informações com o atual 

inquilino que o Sr. Diego era locatário do imóvel há alguns anos atrás e que 

a informação que teria do mesmo é que se mudou para cidade de 

Querência-MT, não sabendo informar o endereço naquela cidade. Diante 

do exposto, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado à 

secretaria. ".

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1689 Nr: 14-56.1996.811.0029

 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 AVELINO RAYZEL FRANÇA, ANITA 

TESSARO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NORBERTO SCHWANTES, 

Gertrud Schwantes, FLAVIO MEDEIROS DE OLIVEIRA, MARÍLIA DE 

OLIVEIRA, TARCÍSIO JOSÉ SOARES, MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA 

SOARES, EDWARD JOSÉ JÚNIOR, CARLA SINTIA SANTILLO COSTA, 

CENTRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA, NORBERTO 

MARTINS DE AZEVEDO, DALCIR AIMI, LAURINDO AIMI, NELZA DE 

QUADROS AIMI, ALVARI AIMI, INEZ SALETE BALDO AIMI, JOSÉ TRACZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:9739-A, ANGELO MIGUEL BARBOSA - OAB:9394/SC, Antonio 

Carlos de Souza - OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:9.663, PAULO 

ANTONIO LOCATELLI - OAB:10.248/SC, Ricardo Zancanaro - 

OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irma de Fátima Fink - 

OAB:4.557/MT, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B, Rógério 

Fernandes da Silva - OAB:17744-GO, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 Vistos.

 A parte exequente fora devidamente intimada para indicar bens passíveis 

de penhora, no entanto, manteve-se inerte, conforme se infere certidão de 

fl. 783.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos autos.

Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42764 Nr: 1660-08.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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): DANIEL DI RESENDE, Maleval Alves de 

Resende, TIAGO DI RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 8. Portanto, não havendo outra questão a ser analisada, vez que não fora 

objeto de discussão pelas partes, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação 

de fls. 128/134.9. No mais, defiro o petitório de fls. 136/137, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, que poderá recair em quaisquer bens 

dos executados, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis 

(art. 10, da Lei n.º 6.830/80).10. Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.830/80, 

a penhora obedecerá a seguinte ordem:I - dinheiro;II - título da dívida 

pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;III - 

pedras e metais preciosos;IV - imóveis;V - navios e aeronaves;VI - 

veículos;VII - móveis ou semoventes; eVIII - direitos e ações.11. Se a 

penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas 

as normas previstas para a citação, observada ainda a disposição contida 

no artigo 12 da Lei nº 6.830/80.12. Frutífera ou não a penhora, intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito, consignando que a 

inercia ensejará o arquivamento de feito.13. Em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos indeferidos pelo Juízo, determino desde já o 

arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.14. Defiro os 

benefícios do art. 212, do NCPC.15. Intime-se.16. Expeça-se o 

necessário.17. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-37.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELMAR ROGERIO MUNHOZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito. Canarana-MT, 29 de 

outubro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000985-67.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. A. V. (REQUERENTE)

M. N. B. A. G. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MONICA A M FANAIA OAB - MT10439/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000985-67.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

sobrestamento do feito, pelo prazo requerido pelos autores. Sem prejuízo 

do exposto, determino seja realizado estudo pela equipe psicossocial 

deste juízo, de maneira a verificar as condições em que se encontra a 

menor e se os requerentes possuem condições morais, financeiras e 

psicológicas de exercer a guarda da infante. O referido estudo deverá ser 

realizado com urgência, intimando-se em seguida a parte autora para que 

manifeste o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 29 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000315-29.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENGELS ROGERIO VIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RAHAL RODAS OAB - SP232015 (ADVOGADO(A))

JOAO LINCOLN VIOL OAB - SP89700 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM MENEGATTI SANCHEZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca o laudo de 

avaliação Id. 16176567, bem como para providenciar o depósito da 

diligência complementar, conforme certidão do Oficial de Justiça 

16177523.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1972 Nr: 481-11.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: João Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Eugênio Perondi, Norma Catarina 

Perondi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia de Azevedo Miranda 

Mendonça - OAB:MT/10457, João dos Santos Mendonça - 

OAB:MT/10.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626, ROSANE COSTA ITACARAMBY - OAB:8755

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de avaliação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2344 Nr: 839-73.2000.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSP, NPdSN, AAdS, NPdSX, MAdSPO, APdC, SdSPM, 

LMPdS, NGdSP, MAdSP, PSdSP, DEdSP, JdSP, ASPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdPP(E)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626, Julio 

de Barros Salek - OAB:83652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a determinar a 

expedição de alvarás em nome dos 13 (treze) herdeiros.A tempo, 

determino que o Setor de Precatórios realize a unificação das subcontas 

em uma única conta a fim de facilitar a expedição dos alvarás.Por fim, 

HOMOLOGO, a sobrepartilha dos bens deixados pelo de cujus, 

apresentado às fls. 112-114/132-143/151-163.Após os devidos 

levantamentos (fev/2019), arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74984 Nr: 2410-54.2015.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFSL, ARdCM, JGMSL, LFGdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12396, DIEGO REIS CARMONA - OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA STALLBAUM BERNINI 

- OAB:12396, DIEGO REIS CARMONA - OAB:20889/O

 Diante do exposto, com supedâneo na lei Lei nº 6.858/80, homologo, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha 

celebrada delineada nas fls. 105/107 dos bens deixados por DANILO 

FERNANDES SOARES LAMAR.Por consequência, julgo extinto com 

resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea b do CPC/2015.Sem custas e despesas processuais.Lavre-se 

alvará para que a inventariante levante no banco o saldo bancário 

atualizado do falecido, consoante dados de fls. 77, observando-se o plano 

de partilha (A meeira, Cláudia Regina da Costa Monteiro, herdara o 

percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor que será levantado 

através de alvará judicial e os três filhos (Ana Rafaela da Costa Monteiro 

Lamar, João Gabriel Monteiro Soares Lamar e Luiz Fernando Gomes de 

Lamar) herdaram o percentual de 16,666% (dezesseis virgula seiscentos 

e sessenta e seis por cento) cada um, somando o percentual de 50% 

(cinquenta por cento), totalizando os 100% (cem por cento) que será 

levantado com o competente alvará.). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cientifique-se o MP.Transitada em julgado, expeçam-se os 

alvarás de levantamento, na forma pleiteada. Cumpridas todas as 

providências acima, arquivem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 8259 Nr: 1119-39.2003.811.0024

 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: Antonio Stangherlin, Zilda Maria de Bona Sartori 

Stangherlin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Teles, Enoque Marcos da Silva, 

Marco de Oliveira, Antonio Basilio, Aarão Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernani Adriano De Almeida 

Camargo - OAB:1679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 Vistos etc.

Considerando o decurso de prazo certificado à fl. 344, Intime-se a parte 

autora, pessolamente para, em 5 dias, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção conforme prevê o art. 485, III, do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34619 Nr: 552-61.2010.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelly H Hamakawa Artesanatos ME, Kelly 

Harum Hamakawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

Analisando os autos observo que o executado foi citado por AR. Assim, 

na forma do art. 40, “caput” da Lei nº 6830/80, suspendo o curso da 
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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.: 75325 Nr: 2542-14.2015.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odete Tolentina do Nascimento Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 6 meses.

Esclareço que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19986 Nr: 617-27.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Tolentina do Nascimento Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 6 meses.

Esclareço que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72494 Nr: 1287-21.2015.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Jerônimo Guedes de Medeiros, Ibar Aluízio de 

Andrade Guedes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18219/O

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

OAB:13842-A

 Vistos, etc.

 A despeito do pedido de julgamento antecipado do mérito, formulado pelo 

embargante às fls. 138/145, intime-se a parte embargada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifique eventuais provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade sob pena de indeferimento.

 Após, sem prejuízo do exposto, remetam-se os autos ao CEJUSC para 

tentativa de acordo entre as partes.

 Posteriormente, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000906-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFONSO RICHTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito, cumprindo as 

determinações legais, intimando a parte requerente, através de seu 

representante legal, Via DJE, para comparecimento na perícia médica, 

agendada para o dia 25 de Janeiro de 2019, à partir das 13:00 horas, no 

prédio do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, 

oportunidade que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.).. Bem como, intimação do 

advogado da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem 

assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou 

arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, 

§1°, I, CPC/2015). Chapada dos Guimarães, 29 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-26.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINHA AVELINO DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono o presente feito, cumprindo as determinações legais, intimando 

a parte requerente, através de seu representante legal, Via DJE, para 

comparecimento na perícia médica, agendada para o dia 25 de Janeiro de 

2019, à partir das 13:00 horas, no prédio do Fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT, oportunidade que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.).. Bem 

como intimação do advogado da autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicarem assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o 

tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000942-33.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILMAR ALMEIDA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMARA CARDOSO GOMES OAB - RO8649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito, cumprindo as 

determinações legais, intimando a parte requerente, através de seu 

representante legal - Via DJE, para comparecimento na perícia médica, 

agendada para o dia 25 de Janeiro de 2019, à partir das 13:00 horas, no 

prédio do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, 

oportunidade que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.).. Bem como intimação do 

advogado da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem 

assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou 

arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, 

§1°, I, CPC/2015). CHAPADA DOS GUIMARÃES, 29 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000513-66.2018.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

EONI PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito, cumprindo as 

determinações legais, intimando a parte requerente, através de seu 

representante legal -Via DJE, para comparecimento na perícia médica, 

agendada para o dia 25 de Janeiro de 2019, à partir das 13:00 horas, no 

prédio do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, 

oportunidade que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.).. Bem como intimação do 

advogado da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem 

assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou 

arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, 

§1°, I, CPC/2015). Chapada dos Guimarães, 29 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18937 Nr: 1612-74.2007.811.0024

 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: Janaina Ferreira Roldão OU Janaina Ferreira Roldão 

Abdala

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Maria Quinan Ferreira - 

OAB:16668, Waldomiro de Azevedo Ferreira - OAB:4112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA a parte AUTORA para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

24.846,88 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e 

oito centavos), nos termos do r. sentença de fls. 46. Este valor deverá ser 

de forma em separado, sendo R$ 12.423,44(doze mil, quatrocentos e vinte 

e tres reais e quarenta e quatro centavos), para recolhimento das custas 

judiciais e R$ 12.423,44(doze mil, quatrocentos e vinte e tres reais e 

quatenta e quatro centavos), para fins da taxa judiciária. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias 

On-line – “Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), para preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103220 Nr: 1122-66.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Alves de Souza

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103395 Nr: 1203-15.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTILDA DIAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 70875 Nr: 684-45.2015.811.0024

 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: MARILI BENEDITA DA SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III.b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71035 Nr: 733-86.2015.811.0024

 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: ESTEFANIA DE PONTES SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 
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arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III.b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97637 Nr: 4739-68.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daura Maria Sabino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III.b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79877 Nr: 1119-82.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU LUIZ DE AMORIM

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se pedido de cumprimento de sentença promovido por Irineu Luiz de 

Amorim, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTA a execução datada de 6.3.2018, o que 

faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º, da CNGC Judicial 4ª Ed.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 73144 Nr: 1580-88.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TOMAZIA DE BRITO

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se pedido de cumprimento de sentença promovido por Maria 

Tomazia de Brito, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTA a execução datada de 11.12.2017, o 

que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º, da CNGC Judicial 4ª Ed.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000755-25.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARINA LEMES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação. (ID 15169426) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do 

mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 
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que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 15 de setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DAS GRASSAS ROCHA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 29/11/2018, às 13hrs30minutos, na sala de 

audiências deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados 

de seus(as) constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, xxxxxx de 

2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-87.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON CONCEICAO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000434-87.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JONILSON CONCEICAO DA 

GUIA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que na audiência de conciliação realizada 

a parte autora foi pessoalmente intimada para fornecer novo endereço do 

réu para citação. (id 14731436) No entanto, deixou transcorrer in albis o 

prazo. Com isso, o promovente não acostou aos autos o documento 

solicitado, portanto, NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não 

há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I e III do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da falta de 

observância ao chamado judicial. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de setembro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-30.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI DE AVILA FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

março de 2019 às 13h30min para realização de audiência de instrução e 

julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito da 

data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 29/11/2018, às 13h45min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 29 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-93.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ANASTACIA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL DO PAPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON ALMADA DOS SANTOS OAB - SP96213 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

março de 2019 às 13h45min para realização de audiência de instrução e 

julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito da 

data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-15.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALEXANDRE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

roberto mendonça furtado (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O 

(ADVOGADO(A))

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 
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março de 2019 às 14h00min para realização de audiência de instrução e 

julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito da 

data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-82.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO ALEXANDRE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

roberto mendonça furtado (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O 

(ADVOGADO(A))

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

março de 2019 às 14h15min para realização de audiência de instrução e 

julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito da 

data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAOLO VENZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374/B-B 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA FILHO OAB - SC15846 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

março de 2019 às 14h30min para realização de audiência de instrução e 

julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito da 

data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-50.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CHAPADA DOS GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO DA SILVA OAB - MT21332/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. Em que pese o pedido 

do requerido para não comparecer à audiência conciliatória, friso que a 

mesma não é a audiência prevista no Código de Processo Civil, realizada 

no CEJUSC (art. 334), mas sim, audiência de conciliação prevista pela Lei 

n. 9.099/95, que regula o Juizado Especial. Portanto, em caso de ausência 

do requerido, poderá ter a aplicação do art. 20 do diploma pertinente. 

Portanto, aguarde-se a audiência designada. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001919-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001919-70.2018.8.11.0009. 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 
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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, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001920-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINARTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001920-55.2018.8.11.0009. 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. 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. Alfim, 

verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil. Isso porque a presente demanda 

foi proposta apenas em desfavor do falecido. Dessa forma, intime-se a 

parte autora, por meio de seu procurador, para que, no mesmo prazo de 

15 (quinze) dias, inclua no polo passivo os herdeiros do falecido. 

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, 25 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001894-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI GALLO CARFI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001894-57.2018.8.11.0009. AUTOR(A): SUELI 

GALLO CARFI RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 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). 

É que insuficiente a juntada dos extratos bancários (Num. 16032773 - Pág. 

1/7), pois que aparentemente atípico as vultosas movimentações 

financeiras acostadas e o fato de a parte autora ter celebrado contrato de 

empréstimo bancário de quantia considerável sem ter condições de 

adimplir com as custas e despesas processuais. Assim, intime-a, por meio 

de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos 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. 
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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, 26 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86255 Nr: 3665-63.2013.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE KENJI SUGUITANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido de dilação 

de prazo e o presente momento, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80886 Nr: 1923-37.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA REGINA MOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido de dilação 

de prazo e o presente momento, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109617 Nr: 128-83.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALFREDO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Santos dos Anjos - 

OAB:MT 18.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que o 

depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001570-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA FRANCISCA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA FRANCISCA DAMASCENO OAB - 004.419.481-11 

(REPRESENTANTE)

TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS OAB - MT0017222A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001226-23.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001336-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FLORES KEMMERICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001089-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA LEITE DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001090-26.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SOARES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000873-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DA CRUZ TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000713-55.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEDRO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001348-36.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH GYSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001360-50.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DA CRUZ TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000467-59.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA APARECIDA SAMPAIO (REQUERENTE)

ANTONIO BEZERRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000466-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MOREIRA ZAMONER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000437-24.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BATISTA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000436-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000530-84.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR RIBEIRO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000317-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 
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autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001552-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA ELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS OAB - MT0017222A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001617-75.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGEU THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS OAB - MT0017222A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001618-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDERSON NOLETO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000814-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO ELIZEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001750-20.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CARLOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos, bem como, para no mesmo prazo, manifestar-se acerca do laudo 

pericial carreado aos autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000593-12.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SCHEFFER DE OLANDRA (AUTOR(A))

NAIR SCHEFFER DE OLANDRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000769-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDEVINO AUGUSTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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C. K. BAZANA - ME (REQUERIDO)

ELIANDRO CEZARO (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO AUGUSTO MILAN OAB - MT0016703A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000003-35.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) contrarrazões ao recurso de apelação apresentado nos 

autos, bem como, no mesmo prazo informe se o benefício da parte foi 

implantado. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000006-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE TORO ZAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000006-87.2017.8.11.0009 AUTOR: 

ANTONIO DE TORO ZAGO RÉU: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Trata-se de “Ação Previdenciária de Aposentadoria Rural”, aviada 

por Antonio de Toro Zago em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Aduz o autor possuir todos os requisitos necessários para perceber 

o benefício de aposentadoria rural por idade. Junto a inicial de ID 4549944, 

vieram documentos ID’s 4549946, 4549947, 4549948, 4549950, 4549949 e 

4549951. A inicial foi recebida ID. 4610361, momento em que foi indeferida 

a antecipação dos efeitos da tutela, deferido o benefício da justiça 

gratuita, determinada a citação do requerido e designada audiência de 

instrução e julgamento. A requerida devidamente citada ID’s. 5054505 e 

5054804 apresentou contestação ID. 5054973, alegando que o autor não 

preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício 

pleiteado. Devidamente citada a parte deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar a contestação conforme certidão de ID 7788592. A audiência 

de instrução ocorreu em 18/05/2017, sendo ouvida a parte autora, 

testemunha e informante referidas nos termos de audiência, momento em 

que a parte requente apresentou suas alegações finais orais. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar, que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I e II, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, não 

havendo a necessidade de dilação probatória: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o 

réu for revel, ocorrer o previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349. Neste contexto, vale registrar que o requerido 

devidamente citado, in faciem, para responder aos termos da presente 

ação, deixou transcorrer "in albis" o prazo legal para apresentar 

contestação, razão pela qual, DECRETO SUA REVELIA. Ademais, estando 

devidamente instruído o feito e, não havendo outras preliminares a serem 

decididas, passo ao julgamento do mérito. Como relatado, trata-se de ação 

previdenciária de aposentadoria rural por idade, na qual a parte autora 

pretende o reconhecimento de sua condição rurícola, bem como de todos 

os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A concessão do 

benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o 

preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 anos, se 

mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da 

Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 

2º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à tabela de transição contida 

no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de segurado especial no 

curso do prazo fixado no item anterior, segundo o conceito descrito no art. 

11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. O requerente, nascido em 15/11/1938, 

atingiu a idade mínima necessária para se aposentar no ano de 1998, 

cabendo-lhe ainda demonstrar por início de prova material corroborado 

com prova testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que 

pertine à carência, deve o requerente ainda demonstrar que o exercício de 

atividade rural na condição de segurada especial, à luz do artigo 142 da 

Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 102 (cento e dois) meses, 

imediatamente da data em que completou a idade mínima (aquisição do 

direito à aposentadoria), caso o pedido de benefício houver sido formulado 

após a cessação da atividade rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. 

Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). 

Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a 

comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando 

baseada em início razoável de prova material, contemporânea à época dos 

fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma 

Nacional de Uniformização e Súmula 5 da Primeira Turma de Rondônia, 

DJ-RO de 23/11/2006), devidamente corroborada por prova testemunhal 

produzida em juízo, se for necessária. No caso em tela, o requerente 

juntou como início de prova material: a) ID. 4549950 – Permuta de Imóveis 

Rurais, realizada no dia 28/09/1978, onde consta como profissão do autor 

“Agricultor”; b) ID. 4549950 – Declaração de Propriedade de Imóvel Rural, 

realizado no dia 09/10/1984, onde consta como profissão do autor 

“Agricultor”; c) ID. 4549949 – Nota Fiscal de Aquisição de Produtos 

Agropecuários, realizada no dia 03/09/2003, tendo como endereço do 

autor na Zona Rural, entre outros. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento que o início de prova material não abrangera 

necessariamente o número de meses idênticos à carência do benefício no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, como no 

caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a prova 

testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Saliente-se, ainda, que o fato de o início de algumas das provas 

materiais estarem em nome do cônjuge do autor não cria qualquer óbice 

para declarar sua validade. Sobre o assunto, transcrevo adiante o que 

verbera a súmula nº 06 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federal, in verbis: “Súmula 06 da TNU. A certidão de casamento 

ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural 

do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola”. 
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Não menos importante é o julgado recente proferido pelo Superior Tribunal 

de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

DOCUMENTOS EM NOME DO EX-CÔNJUGE. EXTENSÃODA PROVA 

MESMO APÓS A SEPARAÇÃO.1. Dada a notória dificuldade de 

comprovação do exercício da atividade rural, esta Corte Superior de 

Justiça considera o rol de documentos previsto no art. 106 da Lei n. 

8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse sentido, já se 

manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de reconhecimento como 

início de prova material da certidão de óbito do cônjuge, bem como da 

certidão de casamento,mesmo que não coincidentes com todo o período 

de carência do benefício, desde que devidamente referendados por 

robusta prova testemunhal que corrobore a observância do período 

legalmente exigido. Esta Terceira Seção já se manifestou pela aceitação, a 

título de início de prova material, de documentos relativos à qualificação do 

então marido da autora, mesmo diante da separação ou do divórcio do 

casal, quando as informações contidas na documentação foi confirmada 

pela prova testemunhal. Precedentes.3. Agravo regimental improvido. 

(47907 MG 2011/0217744-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

Data de Julgamento: 13/03/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 28/03/2012) (Grifo Nosso).” Ademais, não bastassem às provas 

documentais carreadas, a testemunha e informante ouvidas na audiência 

de instrução foram uníssonas em confirmar o trabalho rurícola do autor 

desde longa data, senão vejamos: Que conhece o autor desde 1988. Que 

o autor morava na Comunidade Estrela da Guia. Que conheceu o autor na 

roça quando trabalhava na roça. Que a propriedade era do autor. Que o 

autor trabalhava na roça plantando milho, feijão e arroz. Que não sabe 

quanto tempo o autor morou na referida comunidade. Que o autor ficou um 

tempo na cidade, mas retornou para o sítio. Que o autor trabalhou um 

tempo em uma escola. Que parou de trabalhar para cuidar da esposa que 

estava doente. Que a casa que o autor tem na cidade é pequena. Que o 

autor não possui veículo. Que o autor não tinha empregados e maquinários 

para auxílio na lida do campo. Que toda vida ficou sabendo que o autor 

trabalhou na roça. (sic) Alcides Alves Ribeiro. Que conhece o autor desde 

1988. Que conheceu o autor no Trevo Ouro verde. Que o autor trabalhava 

na roça em imóvel rural próprio. Que o autor não tinha empregados. Que o 

autor não tinha maquinários. Que o autor dependia da renda do sítio para 

sobreviver. Que o autor morou na cidade por um tempo, mas depois voltou 

para o mesmo sítio. Que mesmo quando se mudou para cidade, continuou 

possuindo o sítio de onde ainda tinha uma renda pequena. Que depois a 

esposa ficou doente e se mudou para a cidade, momento em que vendeu 

o sítio. Que conheceu o autor em 1986. (sic - informante) Moacir Rocha de 

Araujo. Nesse contexto, vale destacar que a interpretação do art. 11, VII, 

§ 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida em que privilegia uma 

pequena parcela de pessoas, colocando-as numa situação excepcional, à 

medida que isenta esse grupo de apresentarem perante a previdência 

contribuições, bastando para tanto a comprovação do equivalente em 

exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 39, I c/c art. 142 

da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que o trabalho dos 

membros deva ser indispensável para subsistência, com mútua 

dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente de 

empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego maquinários 

agrícolas no cultivo da terra. A testemunha e informante, ouvidas em juízo, 

informaram que a autora, por muito tempo morou e trabalhou na zona rural, 

plantando lavoura de subsistência como arroz, milho e feijão sendo que 

estas atividades eram desenvolvidas em regime de economia familiar, não 

possuindo qualquer maquinário agrícola ou auxílio de empregados, 

exercendo sua atividade de forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide 

da autora era rural e em regime de economia familiar. De acordo com o que 

dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurado especial a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade 

agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o 

pescador artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou 

companheiro, o filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos 

segurados citados, que trabalhem com o grupo familiar respectivo 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou seja, ainda que 

considerado como trabalhador rural individual, sua situação encontra 

guarida no permissivo legal referido. Destarte, comprovados os requisitos 

legais para obtenção do benefício da aposentadoria por idade, imperiosa 

se faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento da aposentadoria rural por idade à Antônio de Toro Zago na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde a data de requerimento da via 

administrativa (09/07/2013), nos termos do art. 80, parágrafo único, III, 

“g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros para 

implantação do benefício: Número do CPF: 067.916.469-34 Nome da Mãe: 

Maria Zago. Nome do segurado: Antônio de Toro Zago. Endereço do 

segurado: Avenida Amazonas, nº 423, Setor Oeste, Bairro da Torre, 

Colíder/MT. Benefício concedido: Aposentadoria por idade. DIB: 09/07/2013 

– data do requerimento administrativo. Renda mensal atual: Salário de 

benefício. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador 

quando, em razão da idade avançada, não tem condições de exercer 

atividade laborativa. Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO ao 

requerente Antônio de Toro Zago, TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO 

a implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). O perigo de 

difícil reparação é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da 

irreversibilidade inserta no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir 

a excelsa missão a que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, 

Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, 

p. 54.778). Ademais, declaro extinto o presente processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Os juros de mora incidem a 

partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Sem custas, na forma da lei. E, 

por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas). Diante da eventual preclusão 

da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a 

liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º NCPC). Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 30 de 

agosto de 2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001794-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 
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autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000273-59.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001030-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CEDINEU GOMES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de decurso de prazo 

para resposta, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. 

COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000673-73.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA BOGNAR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36278 Nr: 3047-02.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO FELIX DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

à Execução) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31043 Nr: 2019-33.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:SP 175.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca da manifestação do requerido 

(fls. 166 v.), nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59141 Nr: 759-37.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

à Execução) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57363 Nr: 1646-55.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

à Execução) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51433 Nr: 2154-69.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID ALVES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

à Execução) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86984 Nr: 448-75.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iris Aparecida de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/MT, EDSON FRANCISCO DONINI - OAB:8406/MT, 

MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

à Execução) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86528 Nr: 36-47.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNOLIA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

à Execução) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80492 Nr: 1465-20.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM SERAFIM DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca da manifestação do requerido, 

fls. 111 vº, nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 36714 Nr: 3356-23.2005.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA PIANEZZER RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30248 Nr: 1561-16.2004.811.0009

 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: LEONI MENON SCHUAISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, Maria Ercilia Cotrim Garcia Stropa - 

OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

à Execução) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 25875 Nr: 2283-84.2003.811.0009

 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: MANOEL LIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85081 Nr: 2473-95.2013.811.0009

 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: MARIA JOSE CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora conforme 

despacho de p. 97, para que se manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

acerca dos documentos protocolados pelo requerido (fls. 99//104), nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80709 Nr: 1729-37.2012.811.0009

 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: DOMICIO BONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÂNDIDO DA SILVA 

DINAMARCO - OAB:OAB/SP 102.090, PEDRO DA SILVA DINAMARCO - 

OAB:OAB/SP 126.256

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte requerida para que 

se manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados 

pelo requerente (Recurso de Apelação)nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80443 Nr: 1413-24.2012.811.0009

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA BARBOSA ALUIZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANO ALUIZO, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido e laudo pericial, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97251 Nr: 262-81.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos protocolados 

pelo requerido, nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92992 Nr: 1316-19.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANTINO AMANCIO DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92404 Nr: 926-49.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO GENIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS.retro, 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92366 Nr: 904-88.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMINDA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados pelo 

requerido (Recurso de Apelação) juntados aos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92361 Nr: 899-66.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FIGUEREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido, nos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92136 Nr: 758-47.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90647 Nr: 3483-43.2014.811.0009

 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: MARY TEREZINHA DE OLIVEIRA VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados pelo 

requerido (Recurso de Apelação) juntados aos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100336 Nr: 2421-94.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILVO PEREIRA LÂNGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2421-94.2016.811.0009

Código Apolo nº: 100336.

Vistos etc.

DEFIRO o requerimento de fl. 34, nos termos do art. 922 do CPC, 

SUSPENDO o referido processo pelo prazo de 30 (trinta) dias.

 Após, decorrido o mencionado lapso temporal, intime-se a parte 

exequente para pugnar pelo que entender de direito.

Por fim, façam-me os autos CONCLUSOS para análise.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 266 de 585



CUMPRA-SE.

 Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82653 Nr: 3693-65.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE DOCES GAONA LTDA - 

EPP, AUGUSTO GAONA, FABIANA GAONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3693-65.2012.811.0009

Código Apolo nº: 82653.

Vistos etc.

DEFIRO o requerimento de fl. 36, nos termos do art. 922 do CPC, 

SUSPENDO o referido processo pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Após, decorrido o mencionado lapso temporal, intime-se a parte exequente 

para pugnar pelo que entender de direito.

Por fim, façam-me os autos CONCLUSOS para análise.

CUMPRA-SE.

 Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42341 Nr: 3379-32.2006.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO FRANZON SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL PEREIRA SOARES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Marques dos Santos - 

OAB:OAB-21071/O, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3379-32.2006.811.0009.

Código Apolo nº: 42341.

 Vistos etc.

1. Ante o petitório de fl. 156, Defiro a SUSPENSÃO do feito pelo prazo de 

06 (seis) meses.

 2. APÓS o decurso do prazo, INTIME-SE o requerente/exequente para se 

manifestar pelo que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82640 Nr: 3691-95.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE DOCES GAONA LTDA - 

EPP, FABIANA GAONA, AUGUSTO GAONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o requerimento de fl. 36, nos termos do art. 922 do CPC, 

SUSPENDO o referido processo pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Após, decorrido o mencionado lapso temporal, intime-se a parte exequente 

para pugnar pelo que entender de direito.

Por fim, façam-me os autos CONCLUSOS para análise.

CUMPRA-SE.

 Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99089 Nr: 1535-95.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1535-95.2016.811.0009 – Código nº. 99089

Decisão

Vistos, etc.

 1) Verifica-se que fora interposto recurso de apelação com a 

apresentação das respectivas razões recursais tanto pela Defensoria 

Pública, que até então atuava na defesa do acusado, quanto por 

advogada constituída.

 No entanto, da análise dos autos, constata-se que o recurso subscrito 

pela Defensoria Pública foi protocolado em data anterior (19/03/2018 – fl. 

131) a intimação do réu acerca da sentença condenatória, oportunidade 

em que este manifestou interesse de recorrer (20/09/2018 – fl. 158-v).

Igualmente, verifica-se que o recurso interposto pela advogada respeitou 

o quinquídio legal (24/09/2018 – fl. 148).

Assim, considerando que não houve preclusão consumativa do ato e 

conforme bem salientado pelo Parquet é dado ao réu o direito de constituir 

advogado de sua confiança para atuar no processo, RECEBO o recurso 

de Apelação interposto pela advogada constituída (fls. 148/155) em seus 

efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, desconsiderando a 

apelação apresentada pela Defensoria Pública (fls. 135/142).

2) Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ocasião em que salientou que foram rebatidas tão somente as razões 

recursais referentes ao recurso interposto pela advogada constituída, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder-MT, 25 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89474 Nr: 2497-89.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

manifesta na denúncia para o fim de ABSOLVER o réu JHON LENON 

GOMES SANTANA da imputação a que se sujeitou nestes autos, nos 

termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.Diante da 

absolvição deixo de condenar o acusado nas custas 

processuais.Promovam-se as comunicações de praxe.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

25 de outubro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR MONTALVAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000806-81.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: 

Nome: SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POLO PASSIVO: Nome: 

MOACIR MONTALVAN A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de Advogado do polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 às 13h:20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. COLÍDER, 25 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACRUX SECURITIZADORA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Expedido por 

ordem do M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa Processo: 

1001768-07.2018.8.11.0009 Parte Autora: NADIR GOMES DA SILVA Parte 

Ré: ACRUX SECURITIZADORA S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 24 de janeiro de 2019 às 15h40min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Bem como, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor da 

decisão de id. 16036345. Colíder/MT, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIAMARA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Expedido por 

ordem do M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa Processo: 

1001910-11.2018.8.11.0009 Parte Autora: CLAUDIAMARA NUNES DA 

SILVA Parte Ré: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 

13h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI EUGENIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Expedido por 

ordem do M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa Processo: 

1001717-93.2018.8.11.0009 Parte Autora: A.A. DE ALMEIDA - COMERCIO 

- ME Parte Ré: SIDNEI EUGENIO DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) da parte promovente de todo o teor da certidão do Oficial de 

Justiça juntada no ID - 16132704, bem como, para pugnar o que entender 

de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Colíder/MT, 25 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-54.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO(A))

LUCAS GIOVANNI BEZERRA OAB - MT0023025A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010000-54.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DA 

SILVA REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto a penhora realizada nos autos, a parte exequente concordou com 

o pagamento da obrigação e postulou a restituição do valor bloqueado em 

excesso. A parte exequente concordou com a restituição dos valores 

bloqueados em excesso e deu-se por satisfeita, apresentando o cálculo 

atualizado do débito e pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro os pedidos formulados e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento dos valores bloqueados e vinculados a este processo à 

parte exequente, bem como a restituição do valor bloqueado em excesso 

à parte executada, observando-se o cálculo atualizado de Num. 12734393 

- Pág. 1/3. Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da 

Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-54.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO(A))
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LUCAS GIOVANNI BEZERRA OAB - MT0023025A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010000-54.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DA 

SILVA REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto a penhora realizada nos autos, a parte exequente concordou com 

o pagamento da obrigação e postulou a restituição do valor bloqueado em 

excesso. A parte exequente concordou com a restituição dos valores 

bloqueados em excesso e deu-se por satisfeita, apresentando o cálculo 

atualizado do débito e pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro os pedidos formulados e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento dos valores bloqueados e vinculados a este processo à 

parte exequente, bem como a restituição do valor bloqueado em excesso 

à parte executada, observando-se o cálculo atualizado de Num. 12734393 

- Pág. 1/3. Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da 

Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-54.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO(A))

LUCAS GIOVANNI BEZERRA OAB - MT0023025A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010000-54.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DA 

SILVA REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto a penhora realizada nos autos, a parte exequente concordou com 

o pagamento da obrigação e postulou a restituição do valor bloqueado em 

excesso. A parte exequente concordou com a restituição dos valores 

bloqueados em excesso e deu-se por satisfeita, apresentando o cálculo 

atualizado do débito e pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro os pedidos formulados e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento dos valores bloqueados e vinculados a este processo à 

parte exequente, bem como a restituição do valor bloqueado em excesso 

à parte executada, observando-se o cálculo atualizado de Num. 12734393 

- Pág. 1/3. Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da 

Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-54.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO(A))

LUCAS GIOVANNI BEZERRA OAB - MT0023025A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010000-54.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DA 

SILVA REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto a penhora realizada nos autos, a parte exequente concordou com 

o pagamento da obrigação e postulou a restituição do valor bloqueado em 

excesso. A parte exequente concordou com a restituição dos valores 

bloqueados em excesso e deu-se por satisfeita, apresentando o cálculo 

atualizado do débito e pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro os pedidos formulados e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento dos valores bloqueados e vinculados a este processo à 

parte exequente, bem como a restituição do valor bloqueado em excesso 

à parte executada, observando-se o cálculo atualizado de Num. 12734393 

- Pág. 1/3. Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da 

Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA MAZUTTI EZEQUIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Expedido por 

ordem do M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa Processo: 

1001604-42.2018.8.11.0009 Parte Autora: EDNA MARIA MAZUTTI 

EZEQUIEL Parte Ré: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) da parte promovente de todo o teor da petição da executada 

no ID - 16145623 e seguinte, para, querendo, pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Colíder/MT, 25 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-43.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MAY (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Expedido por 

ordem do M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa Processo: 

1001591-43.2018.8.11.0009 Parte Autora: DORCIDIO MARENGO E CIA 

LTDA - ME Parte Ré: PAULO MAY FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) 
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da parte promovente de todo o teor da certidão do Oficial de Justiça 

juntada no ID - 15580274, bem como, para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Colíder/MT, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-03.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHUAN MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001098-03.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JHUAN MIRANDA DA SILVA 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. Verifica-se que a 

sentença de Num. 15932210 declarou extinta a execução em razão do 

pagamento voluntário realizado pela parte executada, deixando, todavia, 

de analisar o pedido de levantamento de valores. Assim, a fim de sanar a 

omissão apontada, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as 

providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Intimem-se. Cumpra-se no 

que couber a sentença anterior. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-03.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHUAN MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001098-03.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JHUAN MIRANDA DA SILVA 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. Verifica-se que a 

sentença de Num. 15932210 declarou extinta a execução em razão do 

pagamento voluntário realizado pela parte executada, deixando, todavia, 

de analisar o pedido de levantamento de valores. Assim, a fim de sanar a 

omissão apontada, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as 

providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Intimem-se. Cumpra-se no 

que couber a sentença anterior. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIDE RODRIGUES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000326-89.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS LTDA RÉU: NAIDE RODRIGUES - ME Vistos. Tendo em vista a 

certidão retro, intime-se a parte autora pessoalmente para que requeira o 

que entender cabível em 10 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIDE RODRIGUES - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO 

SOUSA MELO BENTO DE RESENDE PROCESSO n. 

1000326-89.2018.8.11.0046 Valor da causa: $3,061.65 ESPÉCIE: 

[CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

LTDA Endereço: RODOVIA BR 364, KM 864, 0, USINA DE ALCOOL E 

AÇUCAR, ZONA RUAL, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Representante: Luís Carlos Loro: Endereço: Rua 2 - Bairro 

Cidade Alta II - nº 2018-S - Cidade: Tangará da Serra/ MT - CEP: 

78.300-000 Representante: Celso Pascal Redivo: Endereço: Rua Alziro 

Zarur nº 84-S - Bairro Vila Alta - Tangará da Serra/ MT - CEP: 78300-000 

POLO PASSIVO: Nome: NAIDE RODRIGUES - ME Senhor(a): 

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - 

Representantes: Luís Carlos Loro e Celso Pascal Redivo A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para manifestar-se nos 

autos no sentido de informar o endereço da parte requerida para citação, 

sob pena de arquivamento dos autos, 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. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. 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. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Comodoro/ MT , 29 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31582 Nr: 2617-94.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH, LUIS ANTONIO 

PINZON ZAMO, JOSÉ ODIL DA SILVA, ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, 

LUCIA CAPELETTI, DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, IZABEL 

WINGENBACH DA SILVA

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

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:OAB/SP 226.117, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, 

PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/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 a parte 

exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, com relação a 

petição de fls. 286/294.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39936 Nr: 954-08.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, VIVIENE 

BARBOSA SILVA, MURILO ANTÔNIO BIANCHI, SOELI CIMI BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B/MT, MARCELO SALVI - OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 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 para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do 

CPC, bem como do valor da proposta de honorários periciais R$ 20.000,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121399 Nr: 2658-46.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR CARNEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Casagrande, TÚLIO MARCELO 

DENIG BANDEIRA, MOACIR CASAGRANDE, JAIRO MARONEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETH PEREIRA ALVES - 

OAB:9884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Resolução Contratual cumulada com Perdas e Danos, 

proposto por ALMIR CARNEIRO PEREIRA em face do TÚLIO MARCELO 

DENIG BANDEIRA, ambos qualificados nos autos.

A parte autora emendou a inicial apenas para requerer o pedido de 

gratuidade de justiça e dar ciência da decisão porém não cumpriu com o 

que foi determinado.

 Decido.

 Tendo em vista que o autor não cumpriu as diligencias determinadas, 

aplico o artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito.

Obedecidas às formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34226 Nr: 2411-46.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARCELO MACAÚBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL 

SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela qual INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34151 Nr: 2336-07.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

ONDACIR ANTONIO BOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206 SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, CERTIFICO que a 

parte requerida solicitou dilação de prazo de 15 (quinze ) dias, para 

manifestar-se nos autos, razão pela qual nos termos da portaria de nº 

03/2017 deste juízo defiro a solicitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35601 Nr: 295-33.2011.811.0046

 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: ROSA SUELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora para manifestar, no prazo de 10 (dez)dias, quanto às fls. 163/164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15719 Nr: 840-16.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

DO ALTO JURUENA IV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 Intimar a parte exequente da expedição do alvará de nº 445432-4, na data 

de 19/10/2018, no valor de R$ 8.423,02, bem como para requerer o que de 

direito, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74201 Nr: 828-50.2015.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONÉDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S PINHEIRO NUNES LTDA- ME, SEBASTIÃO 

PINHEIRO NUNES, BANCO DO BRASIL S/A, MARIA FRANCISCA PEREIRA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte exequente para manifestar 

nos autos, requerendo o que entender direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89943 Nr: 2199-15.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO BORBA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes 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.: 129010 Nr: 5813-57.2018.811.0046

 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: JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS, FLORÊNCIA 

FUCHS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SARAN, Maria Aparecida da Silva 

Saran, HÉLIO ADRIANO MAROSTICA, GILDO ELIAS MARIAN, DORIVALDO 

CARDOSO, AMILTON ARISTEU DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LADISLAU BATISTA - 

OAB:27727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Antes de determinar a citação da parte requerida, nos termos do artigo 10 

do Código de Processo Civil, intimem-se os autores para manifestarem 

acerca de eventual prescrição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104547 Nr: 2874-41.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes 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.: 36516 Nr: 1213-37.2011.811.0046

 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: PAULO UNFRIED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

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

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Impulsiono o presente feito intimando a parte requerente da sentença a 

seguir transcrita, em razão da publicação anterior ter sido feita somente 

em nome do advogado da parte requerida: "Vistos. Cuida-se de acordo 

apresentado ao poder judiciário para homologação. Decido. Tendo em 

vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o acordo 

celebrado pelas partes nos temos do artigo 487 inciso III “b” e “c”, sendo 

que suas cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão. Por 

fim, DECLARO EXTINTO o processo, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil. Art. 924. Extingue-se a execução quando: IV - o exequente 

renunciar ao crédito; Em relação ao item 6 do referido acordo, expeça-se 

alvará para liberação de valores. Caso as partes não se manifestem, 

desde já fica determinado o arquivamento do feito.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115862 Nr: 276-80.2018.811.0046

 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: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes 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.: 101339 Nr: 1565-82.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES LEOBINO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001140-04.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO AGUIAR PEIXOTO (REQUERIDO)

LIGIA NEIVA (REQUERIDO)

ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA (REQUERIDO)

ADRIANA OLIVEIRA BARROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001140-04.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO REQUERIDO: 

GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, ADRIANA OLIVEIRA BARROSO, LIGIA 

NEIVA, ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA Vistos etc. 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 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) 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 (CPC §2º do art. 99 e 

art. 290). Cumpra-se. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000247-13.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME (RÉU)

MARCIO EDILMAR QUINTEIRO FIGUEIREDO (RÉU)

JOICE DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000247-13.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA 

- ME, MARCIO EDILMAR QUINTEIRO FIGUEIREDO, JOICE DE OLIVEIRA 

NEVES QUINTEIRO Vistos. Cuida-se de ação monitória proposta por Banco 

do Brasil em face de Figueiredo & Quinteiro Ltda, Marcio Edilmar Quinteiro 

Figueiredo e Joice se Oliveira Neves Quinteiro. Indefiro o chamamento ao 

processo do FGO, afinal a § 1º da cláusula 24 do instrumento de crédito 

(fls. 74) deixa claro que a garantia não isenta o financiado do pagamento 

das obrigações financeiras, ou seja, o credor pode sim cobrar apenas do 

devedor. Ademais o FGO é uma garantia instituída em favor do credor e 

não do devedor. No mérito o requerido requer a Limitação dos Juros à 

Taxa Média do Banco Central; bônus da parcela em dia; a Inexistência da 

Mora; Limitação da Comissão de Permanência e a Repetição do Indébito. 

Em ultima análise, todas as teses da parte requerida tem como 

consequência o excesso de execução, de forma que se aplica aos autos 

o parágrafo 2º do artigo 702 do CPC abaixo transcrito. Art. 702. 

Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos 

próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. 

(...) . § 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à 

devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Ocorre 

que nos autos a parte requerida não cumpriu com sua obrigação legal de 

forma que se aplica então o parágrafo 3º do mesmo artigo. § 3o Não 

apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os 

embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único 

fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão 

processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. A 

jurisprudência do E. TJMT assim se manifesta: APELAÇÃO - EMBARGOS 

A AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE DÍVIDA E DE 

APLICAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS - ALEGAÇÃO NÃO 

DEMONSTRADA - NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS E, EM ESPECIAL, DA PLANILHA DA DÍVIDA 

ATUALIZADA, NO VALOR QUE ENTENDE SER O REALMENTE DEVIDO - 

OFENSA A REGRA DO ART. 702, §2º, DO NOVO CPC - APELAÇÃO 

DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A falta da planilha que demonstre o 

valor da dívida que entende correto, inclusive, a discriminação do débito, 

conforme exige a regra do art. 702, §2º, do Novo CPC, torna sem razão a 

alegação de excesso de valor no crédito perseguido pelo autor da Ação 

Monitória. (Ap 22277/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 

04/05/2018) Ante o exposto, rejeito os embargos do réu (art. 702 § 3º, do 

CPC) e julgo procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, o 

título executivo judicial, consistente, nos termos constantes da petição 

inicial, acrescidos de correção monetária e juros legais de 1% ao mês, 

bem como condenando o réu ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado do débito. Transitado em julgado a referida decisão, determino 

seja intimada a parte autora, por seu advogado, para, no prazo legal, caso 

queira, solicite o cumprimento de sentença. Caso nada seja solicitado, 

autos ao arquivo. P. I. Comodoro/MT, 29 de outubro de 2018. Marcelo 

Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114952 Nr: 7364-09.2017.811.0046

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR BIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRITIANA PIRES DINIZ - 

OAB:25069/MT

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena do recuperando OSCAR BIZZO apenado 

definitivamente em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto.

A Defesa pugnou pela extinção de punibilidade, em razão da ocorrência 
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da prescrição retroativa, pág. 36.

O Ministério Público manifestou pelo reconhecimento da prescrição e 

manutenção dos efeitos secundários da sentença condenatória.

Decido.

O recuperando foi condenado a pena de 02 anos de reclusão e 10 

dias-multa.

 Tal pena tem prazo prescricional de 04 anos, conforme o artigo 109, V, do 

CP.

 Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (08/11/2010) 

e a data em que foi proferida a sentença condenatória (11/01/2016) 

transcorreu mais de 04 anos, o reconhecimento da prescrição retroativa, 

nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, é 

medida que se impõe.

Em relação à pena de multa, deve ser observado o art. 114, inc. II, do 

Código Penal, que prevê a prescrição dela no mesmo prazo que a pena 

aplicada.

Diante do Exposto, julgo extinta a punibilidade do OSCAR BIZZO, 

qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva retroativa, o que faço com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c 

artigo 109, inciso V e artigo 110, § 1º todos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, certifique-se se houve 

pagamento da pena de multa, acaso tenha sido efetuada, proceda-se a 

restituição ao recuperando, expedindo o necessário para tanto, bem como 

oficie-se ao TRE para reestabelecimento dos direitos políticos do 

recuperando, tendo em vista que o reconhecimento da prescrição alcança 

também os efeitos automáticos e secundários da sentença condenatória.

Proceda a escrivania as baixas e anotações necessárias, arquivando-se 

os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114952 Nr: 7364-09.2017.811.0046

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR BIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRITIANA PIRES DINIZ - 

OAB:25069/MT

 Tendo em vista a r. sentença de ref: 45, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a defesa para que tenha ciência daquela, a fim de 

que, após transcorrido o prazo legal, seja certificado o trânsito em julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23848 Nr: 1274-34.2007.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMINDA NAMIR WOHLGEMUTH, ROBERTO 

CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 Código nº 23848

Vistos.

Indefiro o pedido de desarquivamento dos autos de Cód. 21443 e 22174, 

ante a ausência de legitimidade do pleito, que deve ser formulado 

naqueles.

 Ao perlustrar os autos verifico que o requerido Roberto Castela Filho foi 

citado via edital (fl. 363), não tendo apresentado contestação no prazo 

legal, mister se faz a nomeação de curador especial para este, com fulcro 

no art. 72, II, CPC.

Desta feita, nomeio como curadora especial da parte requerida a d. 

advogada Edilamar Aparecida Rampanelli OAB/MT 12200-B desta comarca 

para patrocinar os interesses da parte requerida, a qual deverá ser 

intimada pessoalmente desta nomeação para apresentar contestação, no 

prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 22 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 124617 Nr: 3971-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413, DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 03 de dezembro de 2018, às 

14h45min.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108783 Nr: 4822-18.2017.811.0046

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO PAULA LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 03 de dezembro de 2018, às 

15h50min.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001050-93.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA MOBRIZI MATOS (AUTOR(A))

ARMANDO FERNANDO MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENILDO NUNES PEREIRA OAB - RO3538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Calcagnotto S/A Indústria, Comércio e Agricultura, Importação e 

Exportação (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001050-93.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ARMANDO FERNANDO MATOS, MARIA REGINA MOBRIZI MATOS RÉU: 

CALCAGNOTTO S/A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO VISTOS. Atento aos autos: I - Determino 

que a parte autora, por meio de sua advogado (a) constituída (o) 

/advogada em causa própria, apresente o endereço do requerido em 15 

(quinze) dias ou demonstre nos autos que diligenciou, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos moldes do inc. I, do art. 485, CPC. II – 

Encaminhe os autos ao cartório distribuidor para o fim de ser certificado 

se houve o devido recolhimento das custas processuais. III – Com ou sem 

manifestação, venham-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001081-16.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS MALEK HANNA OAB - RO0000356A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS (RÉU)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 274 de 585



ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001081-16.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA RÉU: FINVEST FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. 

Trata-se de Ação de exigir contas ajuizada por TREVO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA. – Em Recuperação Judicial em face de FINVEST 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS. Devido à declinação de competência do MM. Juiz da 

Primeira Cível da Comarca de Comodoro-MT vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Como é cediço, os 

órgãos jurisdicionais exercem jurisdição nos limites das suas 

circunscrições territoriais, pelo que se infere que a competência territorial 

é a regra ou o critério determinante do foro onde a causa deve ser 

processada. Pois bem. Compulsando os autos, vislumbro que o nobre 

magistrado que preside os feitos que tramitam pela 1ª Vara Cível da 

Comarca de Comodoro-MT entendeu por bem em declinar a competência 

para o processamento do feito para este juízo. Data vênia, compreendo a 

competência da lide em questão de forma diversa. No caso em testilha, o 

simples fato de o autor encontrar-se em recuperação judicial, não atrai a 

competência do juízo em que tramita a recuperação judicial, pois a ação de 

prestação de contas se funda em direito pessoal, se tratando de 

competência territorial, sendo deste modo vedado ao magistrado declinar 

sua competência de ofício. Ademais, a competência do juízo da 

recuperação judicial se limita a apreciação de matérias afetas aos bens do 

recuperando a fim de concentrar as decisões. Até porque, eventual 

procedência ou improcedência da presente demanda em nada afetará os 

bens delimitados na recuperação judicial. Nesta senda, o objetivo do 

legislador ao fixar a competência do juízo da recuperação foi o de 

concentrar em único juízo ações a respeito de constrição sobre bens que 

afetem o patrimônio ou sobre bens essenciais à continuidade da empresa 

em Recuperação Judicial. Sendo assim, tem o Juízo da recuperação a 

finalidade de proteger os ativos da recuperanda tanto quanto possível, 

evitando assim a frustração dos credores no recebimento de seus 

créditos, bem como na proteção dos bens essenciais à continuidade da 

atividade empresária, sem os quais, haveria efetivo prejuízo da massa de 

credores e da viabilidade da recuperação. Portanto, não havendo risco a 

depreciação do patrimônio, não há que se falar em competência do juízo 

da recuperação judicial. Ante o exposto, com fulcro no art. 66, CPC, 

SUSCITO conflito negativo de competência. Em consequência, remeta os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001114-06.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L P COSMETICOS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS REZENDE MOSS OAB - MG121099 (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 SENTENÇA 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. Trata-se de Mandado de segurança 

impetrado por L P COSMETICOS EIRELI – ME contra o ILMO. SR. 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA todos devidamente qualificados nos autos. 

Determinada a emenda da inicial, este juízo deferiu a liminar pleiteada nos 

autos. É o sucinto relatório. Decido. De pronto, chamo o feito à ordem. 

Compulsando os autos, vislumbro que a demanda ora ajuizada já fora 

apreciada em sede de plantão judicial. Todavia, por equívoco do cartório 

deste juízo que não se atentou acerca da distribuição que já havia sido 

feita, procedeu com nova distribuição nos autos de numeração única 

1001123-65.2018.8.11.0046 que tramita perante a 1ª vara desta comarca. 

O fato é que a liminar em testilha já fora apreciada, não subsistindo razões 

para o prosseguimento do presente feito. Ante o exposto, Revogo a liminar 

proferida nos autos e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos 

moldes do art. 485, V, CPC. Condeno o impetrante em litigância de má-fé, 

que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, 

considerando que omitiu tal informação quando intimado a proceder com a 

emenda da inicial. Notifique a distribuição que se atente para não incorrer 

no mesmo erro. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000901-97.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL NOVA MUTUM MT 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000901-97.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): CARMEN DOMINGOS DOS SANTOS RÉU: INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL NOVA MUTUM MT Vistos. Cuida-se de 

Ação de restabelecimento de benefício apresentado por CARMEN 

DOMINGOS DOS SANTOS sob o argumento de que o INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social descumpriu ordem judicial emanada por este 

juízo nos autos de cód. 68799, deste modo busca guarida judicial para o 

fim de ser restabelecido benefício em tese cessado indevidamente. 

Decido. De pronto, constato que o requerimento apresentado pelo autor 

deve ser efetuado no bojo da ação de conhecimento em que concedeu o 

benefício ora pleiteado por este. O art. 502 e ss do CPC de forma clara 

dispõe que ocorre coisa julgada quando torna imutável e indiscutível a 

decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Assim, transitada em julgado 

a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as 

alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento 

quanto à rejeição do pedido. Ainda que seja utilizada no âmbito das ações 

individuais previdenciárias a tese da aplicabilidade da coisa julgada 

secundum eventum probationis. No caso dos autos, a autora não busca o 

reconhecimento de outro benefício ante a superveniência de seu estado 

de saúde, mas cumprir o comando judicial fixada na sentença prolatada 

por este juízo. Assim, em razão da ocorrência do instituto da coisa julgada 

a extinção do presente feito é medida que se impõe. Diante do exposto, e 

por tudo o mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 485, 

inciso V, §3º, CPC RECONHEÇO a existência de coisa julgada e, por 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. 

Se condenação em litigância de má-fé, pois não vislumbrei dolo do autor. 

Sem condenação em honorários de sucumbência. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso cabível, remetam-se os autos ao arquivo. P. I. C. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-91.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON BATISTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010070-91.2015.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 
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AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

ELTON BATISTA DE ALMEIDA Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença/execução de título extrajudicial requerida por AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP em 

face de ELTON BATISTA DE ALMEIDA todos devidamente qualificados. 

Derradeiramente, requereu a parte exequente à penhora online via sistema 

Bacenjud. É o relato do necessário. Decido. Com relação ao requerimento 

de restrição judicial via BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. Isto 

porque no rol de preferência de bens a serem penhorados encontra-se, o 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Assim, sem mais delongas despiciendas, a restrição judicial por meio de 

bloqueio eletrônico de numerário via BACENJUD é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução. Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora 

sem necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Do pedido 

de restrição judicial de bens móveis via Renajud. O sistema Renajud é um 

sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas 

e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — 

inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações 

judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud. Assim, sem mais 

delongas despiciendas, o arresto/bloqueio de bens realizado por meio de 

bloqueio eletrônico de bens via RENAJUD é medida que se impõe. I- 

DETERMINO a restrição judicial via Renajud de bens móveis de titularidade 

do executado e, para tanto PROCEDO com a realização de consulta 

mediante sistema RENAJUD de veículos cadastrados em nome da parte 

executada. Após, incontinenti será procedida à juntada aos autos do 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de bens em anexo a esta 

decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora. 

Empós, intimem-se as partes, para se manifestar nos autos no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, devendo ser observado com relação ao 

executado o art. 841, §§ 1º e 2º do CPC no prazo de 10 (dez) dias – art. 

847, CPC. Ressalto desde já que se os veículos porventura encontrados 

estiverem restritos por alienação fiduciária, procederei apenas com a 

restrição de transferência cuja penhora ficará restrita aos direitos 

creditórios sobre o bem, devendo a serventia lavrar o respectivo termo e 

intimar as partes, além de expedir mandado de intimação ao credor 

fiduciário, para que este proceda à anotação respectiva, bem como 

informe a este juízo em 15 (quinze) dias, existência de saldo devedor, 

advertindo-o desde já que antes de proceder com a baixa do gravame 

deverá comunicar este juízo. Manifestado o interesse na penhora do 

veículo constrito, intime-se o exequente para comprovar o valor de 

mercado na forma do art. 871, IV, CPC. Após, lavre-se o termo de penhora 

e proceda com a apreensão e remoção do bem móvel penhorado, o qual 

ficará em poder do exequente – art. 840, II, CPC devendo ser elaborada 

certidão circunstanciada da situação atual do veículo. Se necessário o for 

expeça carta precatória, cujo prazo para cumprimento fixo em 30 (trinta) 

dias. Intime-se o exequente para manifestar se tem interesse na 

adjudicação. Demonstrado interesse na adjudicação, intime-se a 

executada, em obediência ao disposto no art. 876, §1º, do CPC, para 

ciência e eventual manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, 

no prazo de 15 dias, sob as penas da lei. Não pretendendo a adjudicação, 

intime-se o exequente para fins do art. 880 do CPC, podendo requerer a 

alienação particular do(s) bem (ns) penhorado(s), nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010292-35.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO DE LIMA & PEREIRA DA SILVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENILDO NUNES PEREIRA OAB - RO3538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONITA VARASCHINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010292-35.2010.8.11.0046. EXEQUENTE: MACHADO DE LIMA & PEREIRA 

DA SILVA LTDA - EPP EXECUTADO: ERONITA VARASCHINI Vistos. Do 

pedido de alienação judicial. I – Indefiro o pedido de alienação judicial, 

porquanto a penhora efetivada nos autos de cód. 26495 que tramita 

perante a primeira vara desta comarca perdeu sua eficácia ante a 

extinção do feito sem resolução do mérito, sendo assim, o bem em 

questão não chegou a constituir o patrimônio da executada. Desta feita, 

FACULTO o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor apresente nos 

autos ajuizamento de inventário, sob pena de desconstituição da penhora. 

Do pedido de penhora dos alugueres. II - No caso concreto, trata-se de 

pedido de penhora sobre o crédito dos executados em contrato de 

locação. Defiro a penhora dos aluguéis do imóvel comercial dos 

executados, localizado nesta cidade, no qual figura como locatário Central 

Móveis, até a satisfação integral do débito no valor de R$ 352.005,02 

(cinquenta e dois mil, cinco reais e dois centavos). Intime-se o locatário 

Central Móveis, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

indicado a ser indicado pelo exequente, para depositar o aluguel à 

disposição deste juizado da Comarca de Comodoro-MT, sob pena não 

valer o pagamento, podendo ser constrangido a pagar de novo (CC, art. 

312). Cite-se/intime-se a herdeira Catia Aparecida Varaschini, residente e 

domiciliada à Rua Laurindo Januário da Silveira, nº 5029, Lagoa da 

Conceição, Florianópolis/SC, CEP 88.052-200, para que constitua novo 

patrono nos autos. Proceda com a exclusão do patrono RONIE JACIR 

THOMAZI do sistema Pje. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002529-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCR SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

DIMITRY KIRSTEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS JOSE DE MELLO (TESTEMUNHA)

 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002601-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISTER CARVALHO BENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Rogério Alcantara dos Santos (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 
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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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002636-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO BURTTET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002636-79.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA REQUERIDO: 

CESAR AUGUSTO BURTTET Vistos etc. Analisando os autos, verifico que 

falta documento para cumprimento da missiva precatória, qual seja, 

matrículas dos imóveis objeto da constrição. Desta, OFICIE-SE o Juízo 

Deprecante dando conta da documentação necessária à devida 

distribuição. Aportando a documentação, recebo a missiva precatória. 

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Após, 

devolva-se com nossas homenagens. Às providências. Jaciara/MT, 29 de 

outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002630-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN CARLOS ALCANTARA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002630-72.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ERLAN CARLOS ALCANTARA DE OLIVEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. 

Vistos etc. Conforme se observa do pedido inicial, a parte autora, ao 

argumento de não possui condições financeiras para arcar com o 

pagamento das custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do 

benefício processual da gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o 

art. 98 do CPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata 

da assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo 

por base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve 

comprovar sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), 

completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou anexar o comprovante de pagamento 

das custas de ingresso em conformidade com o valor atribuído à causa. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001369-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIANY TAVARES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001369-72.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

SIDNEI ALVES DE LIMA RÉU: LELIANY TAVARES DA SILVA Vistos etc. 

Conforme determinação retro (ID 14821742), dê-se vista dos autos ao 

MPE. Após, voltem-me conclusos para decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 29 

de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104993 Nr: 8643-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIL LA HIRE COIMBRA RODRIGUES MILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K.L.D. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, 

KELLY DE VLIEGER MARTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

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

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/O

 Vistos etc..... Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

pontos controvertidos: se houve novação da dívida; validade da 

declaração que instruiu a ação monitória. Defiro a produção de prova oral 

requerida pela autora à ref. 25.Assim, DESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de dezembro de 2018, às 14h30min.Intime-se a 

parte requerida Sra. Kelly de Vlieger Martelli, pessoalmente, para 

comparecer à audiência, sob pena de confissão.O comparecimento das 

testemunhas a audiência deverá ser promovido pela parte autora, 

independente de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do 

Código de Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002637-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002637-64.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA RÉU: INSS Vistos etc. Firmada 

a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do 

art. 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Atenta ao 

teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, onde consta 

orientação dos Procuradores Federais pela não realização de acordos em 

audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção 

dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao grande número 

de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa 

postal, com a faculdade do Art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 
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autora para impugnar, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 29 

de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002175-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO JORGE SCHINOCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Outros Interessados:

SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002175-10.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ALCINDO JORGE SCHINOCA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Inicialmente, determinada a emenda do 

valor da causa (ID 15383778), a parte autora comparece à ID 15975141 

argumentando que o montante inicialmente arbitrado à demanda se justifica 

em razão de ainda não se quantificar o valor tabelado da requerida para 

reembolso de seus procedimentos médicos, postulando, assim, seja 

oportunizado a complementação futura do valor da causa e, 

consequentemente, das custas. Assim, acolho a justificativa apresentada 

pela parte autora à ID 15975141. De outra banda, verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial e sua emenda. Considerando que a causa versa sobre direitos que 

admitem transação, REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para 

que sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de 

tentativa de conciliação a ser designada. 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 CPC. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC § 5º do 

artigo 334). Cite-se a parte ré, pelo correio, com AR/MP (Arts. 246, I e 247, 

caput, ambos do CPC), para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 335 do CPC, sob pena, de não o fazendo, ser considerada 

revel (Art. 344 do CPC). Voltando o AR negativo, cite-se por oficial de 

justiça. Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser intimada para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os arts. 350 e 

351 do CPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do CPC. Às providências. 

Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001798-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001798-39.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

DILMA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por DILMA MARIA 

DE ANDRADE ALMEIDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos qualificados nos autos, alegando a autora que é servidora do 

requerido e que possui o direito de incorporação aos vencimentos e 

proventos, resultante da conversão de Cruzeiro Real para URV na sua 

folha de pagamento e que o réu não observara a regra que deveria ser 

aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Alega ainda que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os 

servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Desse modo, buscam por meio desta ação, a 

condenação do Requerido a incorporar à sua remuneração, o percentual 

de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de 

Cruzeiro Real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, e ainda a condenação do 

Requerido em custas e honorários sucumbências. Juntou documentos à 

inicial. Decisão de conteúdo positivo, onde foram deferidas as benesses 

da justiça gratuita (ID 14590320). Devidamente citado, o réu apresentou 

contestação, arguindo, em apertada síntese, prejudicial de mérito 

consistente na prescrição do fundo de direito. No mérito pleiteou a 

improcedência da demanda (ID 15189796). Intimada, a parte autora 

apresentou impugnação, rebatendo a arguição do requerido e ratificando 

os termos exordiais (ID 15203978). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 357, caput e incisos, 

do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. O requerido 

apresentou contestação, arguindo prejudicial de mérito, da qual passo à 

análise. O requerido arguiu a prescrição do fundo de direito. De acordo 

com o Decreto 20.910/32, em seu artigo 1º, prescrevem em cinco anos as 

dívidas passivas, bem como, qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, como segue: “Art. 1º As dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem.” Contudo, encontra-se pacificado o entendimento 

de que nas ações ajuizadas com intento de receber as diferenças 

salariais decorrentes de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV não 

há se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede a propositura da ação. 

Sobre o assunto, é a jurisprudência do E. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. 

REVISÃO DE PENSÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI 

8.880/94. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA 

DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA 

DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE 

JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS 

RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA 

SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. 

ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. 

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação 

do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso 

Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II - O 

acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta Corte, segundo a qual 

não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca 

o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da 

Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas 

tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à 

propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta 

Corte. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir 

a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista 

no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero 

improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a 

configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso 

a autorizar sua aplicação. V - Considera-se manifestamente improcedente 

e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de 

Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto 

contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da 

Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há 

jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema 

(Súmulas ns. 83 e 568/STJ). VI - Agravo Interno improvido, com aplicação 

de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (AgInt 

no REsp 1694727/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018). Negritei. Ainda, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou sobre o tema através 

do enunciado da Súmula 85, como segue: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 
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tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da 

ação.” Assim, a cada vencimento pago à parte autora, renova-se seu 

direito a questioná-lo, sem excluir, é claro, a prescrição sobre os valores 

vencidos antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Trata-se, 

pois, de relação jurídica de trato sucessivo, renovada mês a mês. Dessa 

forma, rejeito a prejudicial arguida. Pois bem. Verifico, nada obstante, que 

as partes são legítimas, capazes e estão bem representadas. Ainda, 

presentes os pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando 

como ponto controvertido a comprovação da defasagem salarial. Sendo 

assim, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias úteis, especificarem 

provas (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos 

e requererem, se caso for, prova pericial (CPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212). Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes 

devem, no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão. Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, 

retornem-me conclusos com anotações para sentença. Às providências. 

Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001651-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA CAMOLEZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001651-13.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARIA HELENA CAMOLEZI RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C 

DANO MORAL proposta por MARIA HELENA CAMOLEZI em desfavor de 

BANCO ITAÚ – BMG CONSIGNADO S/A, partes devidamente qualificadas 

nos autos. Afirma a parte autora que contratara empréstimo com o 

requerido por meio de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 

23.243,05 (vinte e três mil duzentos e quarenta e três reais e cinco 

centavos), porém, devido às cláusulas que afirma ser abusivas, aliado à 

cobrança de valores atinentes a cartão de crédito compulsoriamente 

debitado na folha de pagamento da demandante, o montante adimplido 

atinge, atualmente, a cifra de R$ 45.572,00 (quarenta e cinco mil 

quinhentos e setenta e dois reais), cujo valor permanece sendo 

descontado em sua folha de pagamento, aduzindo que tal ato onera 

demasiadamente a verba alimentar da requerente. Assim, em sede de 

tutela antecipada postula pela suspensão dos descontos em folha de 

pagamento referentes ao contrato em questão, e ao final seja a demanda 

julgada procedente, condenando a parte requerida nas verbas 

sucumbenciais. Juntou documentos à inicial. Foi determinada a emenda da 

inicial com a juntada de documentos que comprovassem sua 

hipossuficiência, bem como, a especificação das cláusulas abusivas (ID 

14246735), sendo a determinação cumprida pela parte autora, conforme 

petição de ID 15046873. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. I 

– Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do CPC), desfilam os denodados 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na 

obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, 

Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo 

CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 

13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: “A principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a 

efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é 

inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja 

repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele. 

Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Analisando minuciosamente a inicial e os 

documentos que a acompanham, especialmente às tabelas apresentadas 

pela autora junto à petição inicial, tais documentos deixam de indicar a 

probabilidade do direito invocado, pois, apesar de evidenciada a relação 

jurídica entre as partes, através da Cédula de Crédito Bancário juntada à 

ID 14228488, fora apontado, por meio de simples tabelas, o histórico de 

parcelas já adimplidas e as vincendas, como também, o valor que a parte 

autora entende devido. Contudo, não trouxe aos autos memória 

discriminada, contendo a evolução da dívida com os encargos que 

entende devidos e critérios adotados, se limitando apenas em registrar os 

valores. Outrossim, alega a parte requerente que a instituição ré também 

lança de forma consignada o débito de cartão de crédito que afirma ser 

compulsoriamente fornecido conjunto ao empréstimo tomado, somando-se 

os descontos deste produto ao débito da cédula de crédito para então 

justificar o montante que aduz já ter sido adimplido. Ocorre que, da simples 

leitura do contrato, não se verifica a disposição do fornecimento de cartão 

de crédito na forma que a requerente apõe em sua narrativa fática. 

Ademais, verifica-se da juntada da Ficha Financeira da requerente no 

período de 2010 a 2018 que a consignação em folha de pagamento ocorre 

desde 11/2013, contrariamente ao que alega na exordial (01/2014), bem 

como, o débito de cartão de crédito apontado como compulsório, ocorreu 

em período muito posterior à contratação do empréstimo junto à parte 

requerida, iniciando somente em 05/2014. Ainda, não obstante, também 

não demonstra a parte autora que a cobrança que entende indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STJ 

ou STF. Com isso, conquanto seja apenas um pedido liminar, de sorte que 

há apenas a necessidade de produzir elementos probatórios suficientes 

nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, se a 

autora argumenta cobrança excessiva, acima do montante devido, é de 

suma importância que essa forneça elementos de convicção ao juiz. De 

outra banda, ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, tendo em vista que a data de contratação do crédito e a longa 

data de lançamentos em sua folha de pagamento, inclusive com o débito 

de cartão que alega lhe haver sido imputado. Desta forma, indefiro, neste 

momento processual, o pedido de concessão da tutela de urgência 

antecipada. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Remetam-se os autos ao CEJUSC 

para designação de audiência conciliatória. Cite-se a parte ré para que 

compareçam à audiência designada, acompanhada de advogado, bem 

como para apresentar contestação, havendo de ser observado, se for o 

caso, o inciso II e o §1º do Art. 335, ambos do CPC. Havendo desinteresse 

pela ré na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §6º do Art. 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela autora (Art. 344 do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002419-36.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINES BRAMBILA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDINES BRAMBILA (EXECUTADO)

DAIANE BARON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002419-36.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: CLAUDINES BRAMBILA & CIA LTDA 

- ME, CLAUDINES BRAMBILA, DAIANE BARON Vistos etc. Inicialmente, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

deposite na Secretaria do juízo o título executivo original, conforme 

disposição do Art. 425, VI, 2º do CPC. Aportando o título, Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida de custas e honorários advocatícios, sendo que em 

relação a esses fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos dos arts. 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do CPC. O MANDADO 

DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO 

EM 02 (duas) vias, a primeira com o propósito de promover a citação do 

executado e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação 

e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de 03 (três) dias. 

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do CPC), devendo, no entanto, no prazo de 

10 (dez) dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (Art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do art. 212, § 2º do CPC. Desde 

já, determino que o exequente indique depositário fiel. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002325-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA DE JESUS DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002325-88.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: CLEUSA DE JESUS DE MATOS Vistos etc. Defiro o pedido de 

dilação de prazo, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias à parte 

autora para que dê efetividade à decisão liminar, sob pena de revogação 

da medida e extinção do feito. De outra banda, retifique-se a autuação do 

feio para que passe a constar o novo endereço da parte requerente, bem 

como, o pedido de intimação exclusiva (ID 16042634). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001747-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO CARDOSO (AUTOR(A))

MARIA CELIA SANTOS CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR VILELA MACHADO FILHO (RÉU)

JORCELINA BARBOSA VILELA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001747-28.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

EUGENIO CARDOSO, MARIA CELIA SANTOS CARDOSO RÉU: JORCELINA 

BARBOSA VILELA, JAIR VILELA MACHADO FILHO Vistos e examinados. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EUGENIO 

CARDOSO e MARIA CÉLIA DOS SANTOS CARDOSO, em face da decisão 

de ID 15114452, argumentando a existência de obscuridade, omissão e 

contradição quando do indeferimento da justiça gratuita aos demandantes. 

Vieram os autos conclusos. DECIDO. Conheço dos embargos de 

declaração, pois, conforme o art. 1.023, do CPC, eles foram opostos 

tempestivamente (ID 15886446). 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.” É de ver que os 

embargantes não assistem razão. A parte autora pretende a concessão 

da assistência judiciária gratuita ao argumento de que não possui 

patrimônio suficiente para realizar o pagamento das custas. Contudo, 

conforme explanado em decisório anterior, os documentos atrelados ao 

feito não evidenciam alguma incapacidade econômico-financeira dos 

autores, visto que, primeiramente, ao contrato objeto da demanda foi 

atribuído o valor de R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais), e 

os demais documentos carreados, principalmente, as Declarações do 

Imposto de Renda - Pessoa Física, deixam de ratificar a afirmação dos 

demandantes. Ainda, sobre o assunto o E. TJMT já se posicionou sobre o 

assunto: “AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – DECISÃO QUE 

DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Para que seja cabível os embargos 

de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os 

requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III 

e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015. Sendo interposto com 

fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve 

ser rejeitado.O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da 

concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.In 

casu, o documento apresentado pela parte não evidencia os 

pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.” 

(CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017). Negritei. 

Outrossim, na decisão de indeferimento da justiça gratuita, permitiu-se de 

ofício, à parte requerente, a possibilidade de parcelamento das custas, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 280 de 585



podendo-se, neste caso, o parcelamento em até 06 (seis) vezes, visto 

que, dessa maneira, a garantia do acesso à justiça não lhes é tolhido. De 

outra banda, não merece guarida a determinação de diligência para 

averiguação das condições dos demandantes, tendo em vista que cabe à 

parte requerente a devida prova do estado de hipossuficiência, o que foi 

oportunizado aos autores, restando ausente os requisitos do recurso 

oposto. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos 

(ID 15886191), por tempestivos, e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar 

configurado qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do CPC. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) 

dias, cumprir a decisão de ID 15114452, comprovando o recolhimento das 

custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 29 

de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002471-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DAIANA SCABENI (AUTOR(A))

EDINALDO FERNANDO DE SOUZA (AUTOR(A))

JEFFERSON FABRICIO TURQUETI (AUTOR(A))

AMARILDO TICIANEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002471-32.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

AMARILDO TICIANEL, CAROLINE DAIANA SCABENI, EDINALDO 

FERNANDO DE SOUZA, JEFFERSON FABRICIO TURQUETI RÉU: MUNICÍPIO 

DE JACIARA - MT Vistos e examinados. Trata-se de Ação Ordinária de 

Cobrança proposta pela parte autora contra o Município de Jaciara, 

devidamente qualificados. O processo teve seu regular trâmite, com os 

demais atos correlatos ao procedimento eleito. Entretanto, adveio minuta 

de acordo perante o CEJUSC com assinatura conjunta de todos os 

envolvidos - partes e procuradores constituídos – onde requerem a 

homologação da transação. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. DECIDO. Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido 

pelo Poder Judiciário e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) 

magistrado(a) não deve ser compelido(a) a homologar acordo, pois o ato 

depende de requisitos de validade do negócio jurídico. De fato, é facultado 

ao magistrado recusar a homologação, devendo, contudo, explicar os 

motivos da recusa, baseada em razões objetivas e de pronta verificação. 

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, homologo por sentença o acordo entabulado entre as 

partes. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Transitada em julgado, ao arquivo. Às providências. 

Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002475-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA JUNQUEIRA BARROS ABATE MARQUES (AUTOR(A))

JOSE ANTONIO MARQUES (AUTOR(A))

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAIXETA (AUTOR(A))

HELTON MILHOMEM GALINDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002475-69.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

FLAVIA JUNQUEIRA BARROS ABATE MARQUES, HELTON MILHOMEM 

GALINDO, JOSE ANTONIO MARQUES, VERA LUCIA DE OLIVEIRA 

CAIXETA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos e examinados. Trata-se 

de Ação Ordinária de Cobrança proposta pela parte autora contra o 

Município de Jaciara, devidamente qualificados. O processo teve seu 

regular trâmite, com os demais atos correlatos ao procedimento eleito. 

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação. Vieram os autos conclusos. 

É o que merece registro. DECIDO. Embora a conciliação seja o objetivo a 

ser perseguido pelo Poder Judiciário e possa ocorrer a qualquer momento, 

o (a) magistrado(a) não deve ser compelido(a) a homologar acordo, pois o 

ato depende de requisitos de validade do negócio jurídico. De fato, é 

facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, contudo, 

explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e de pronta 

verificação. No presente caso, os termos do acordo assinados pelas 

partes envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam 

eivados de qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da 

transação por meio da chancela judicial. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil, homologo por sentença o acordo 

entabulado entre as partes. Por consequência, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Transitada em julgado, ao arquivo. 

Às providências. Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002431-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO BORGES (AUTOR(A))

PRICILA RUSSI ZANELLA (AUTOR(A))

SIRLEI BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

ERISVALDO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

EVALDO REZENDE DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002431-50.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ERISVALDO BARBOSA DA SILVA, EVALDO REZENDE DUARTE, MARIA 

DA CONCEICAO PINHEIRO BORGES, PRICILA RUSSI ZANELLA, SIRLEI 

BORGES DA SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta pela parte 

autora contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados. O 

processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito. Entretanto, adveio minuta de acordo perante o 

CEJUSC com assinatura conjunta de todos os envolvidos - partes e 

procuradores constituídos – onde requerem a homologação da transação. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. DECIDO. Embora a 

conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário e possa 

ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico. De fato, é facultado ao magistrado recusar a 

homologação, devendo, contudo, explicar os motivos da recusa, baseada 

em razões objetivas e de pronta verificação. No presente caso, os termos 

do acordo assinados pelas partes envolvidas na lide e advogados 

constituídos não se revelam eivados de qualquer vício ou questão que 

inviabilize a homologação da transação por meio da chancela judicial. Ante 

o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, homologo por 

sentença o acordo entabulado entre as partes. Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Às providências. Jaciara/MT, 29 de 

outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002513-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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POSTO BOM FIM LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEIDO BEZERRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002513-81.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

POSTO BOM FIM LTDA EXECUTADO: RONEIDO BEZERRA DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por 

POSTO BOM FIM LTDA, em face de RONEIDO BEZERRA DA SILVA, partes 

devidamente qualificadas nos autos. Com a inicial vieram documentos. Em 

seguida, à ID 15949622 comparece a parte exequente pugnando pela 

desistência do presente cumprimento de sentença. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Diante do pedido formulado 

à ref. 56, a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, 

e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, homologo a 

desistência da presente execução e, por consequência julgo o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, e artigo 775, 

ambos do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, 

determino arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001504-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZIQUIEL FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Decisão Processo: 1001504-84.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EZIQUIEL FERREIRA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por OMNI S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de EZEQUIEL 

FERREIRA, todos qualificados nos autos. No despacho de ID 14199146 

fora determinada a emenda da inicial com a comprovação do recolhimento 

das custas pela parte autora, diligência devidamente cumprida (ID 

14392370). Em seguida, verificou-se que não havia comprovação válida 

da constituição em mora do requerido, vez que ausente o número da 

residência do devedor do contrato (ID 14436425), sobrevindo 

manifestação da parte autora à ID 15039399, porém, restando evidenciado 

pelo AR juntado que o número indicado no endereço não existe (ID 

15039403). Assim, novamente determinou-se a comprovação da mora, 

pois o meio utilizado pela parte requerente não constitui como válido à 

constituição do inadimplemento do réu (ID 15091832) e, apesar da parte 

requerente afirmar ter se utilizado do protesto por meio de Serviço 

Notarial, por duas vezes deixou de juntar a comprovação, mesmo sendo 

consignada a extinção do feito, ante a ausência de documentos juntados. 

Vieram os autos conclusos. É o necessário. Decido. Conforme se verifica 

dos autos a instituição autora comprovadamente expediu notificação à 

parte demandada, porém, conforme consta no AR ao endereço da 

devedora o documento retornou com a informação de que “Não existe o 

número”, não se valendo, o credor, de outros meios válidos à 

comprovação do efetivo recebimento da notificação para que se 

constituísse a requerida em mora, pois, não serve a mera afirmação de 

que protestou a dívida ou que se pretende fazê-lo, sem que haja devida 

comprovação no feito. Pois bem. Para que se justifique o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão é necessário que o credor comprove a mora 

do devedor e a constituição se dará diante da inércia deste. É o 

entendimento jurisprudencial do E.TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E 

APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DAS PARCELAS 

VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 

14/05/2014 – VEÍCULO RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO 

PEDIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

DESPROVIDO. A constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da 

ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, 

após a notificação ou protesto. Não se admite que a notificação ou 

protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que o devedor 

não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ 

AgRg no AREsp 520179/RS).” (Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018). Negritei. Assim, oportunizada 

por 02 (duas) vezes a juntada de comprovantes de protesto do título ou a 

justificação para se utilizar do meio perquirido, a parte autora deixou de 

assim proceder. Desta forma, entendo que não há comprovação válida da 

notificação extrajudicial. Lado outro, defiro o pedido da autora para 

conceder o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de notificação válida, 

sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 29 de outubro 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 66568 Nr: 1662-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS&CL-E, EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, expeço intimação ao advogado da parte autora 

via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se acerca da Certidão 

exarada pelo Senhor Meirinho de ref. 56, bem como requerer o que de 

direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65105 Nr: 1190-63.2015.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAUER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUSANELLO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WENGERKIEWICZ - 

OAB:24555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da petição acostada na ref. 45. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81798 Nr: 3077-48.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentarem memorias finais.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILSON RAMALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16209375 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16209375.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANAVIA GOULART DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16209203 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000788-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEYZE ELAYNE DE BRITO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16215168 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002720-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR CARVALHO FERREIRA (EXECUTADO)

 

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: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2018 Hora: 08:40 , 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002721-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER SILIVANIO PEREIRA (EXECUTADO)

 

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: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2018 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002722-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MORELI ALMEIDA (EXECUTADO)

 

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: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2018 Hora: 09:00 , 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002724-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LORRAINE DE SOUZA BEZERRA (EXECUTADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2018 Hora: 09:10 , 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002726-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE LIMA (EXECUTADO)

 

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: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2018 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: 1000151-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSICLEIA FERREIRA DOS SANTOS (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: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2018 Hora: 09:30 , 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002684-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BRUNO DE CARVALHO NETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 09:40 , 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002682-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA CRISTINA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 09:50 , 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002681-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA CRISTINA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 10:00 , 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002678-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 10:10 , 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002483-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU DA COSTA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 10:20 , 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002481-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(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: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 10:30 , 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: 1002591-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFFER FIGUEIREDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono 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: 

05/12/2018 Hora: 09:00 , 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000286-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000286-21.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 29 de outubro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002439-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE JESUS NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002439-27.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ROBSON DE JESUS NUNES Vistos, etc. Indefiro, 

por ora, o pedido de homologação do suposto acordo, vez que ausente, 

salvo melhor juízo, assinatura de uma das partes acordantes. Contudo, 

considerando a informação de pagamento a vista presente no documento 

em tese formulado pelas partes, caso manifesta a desistência da ação, 

poderão os autos ser extintos nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. De 

todo modo, SEJA CANCELADA a audiência de conciliação designada nos 

autos. Intime-se a parte reclamante a se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que de direito. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALMEIDA GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002141-35.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BRUNA ALMEIDA GOUVEIA 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO por 

sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado, e, em consequência, 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000382-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS PAZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000382-70.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ASSIS PAZ DO AMARAL 

REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em consequência, 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000865-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA MARA RIGO BELLO CRUZ 05024976967 (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id 

n.16229567

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001527-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA ZUCCHI (REQUERENTE)

MARQUES SEMEAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MIRIAM GONÇALVES SEDANO SABINO (REQUERIDO)

LEANDRO SABINO DA SILVA (REQUERIDO)

CLEIDE MIRIAN GONCALVES SEDANO SABINO - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id 

n.16229982

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002684-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BRUNO DE CARVALHO NETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002684-38.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MANOEL BRUNO DE 

CARVALHO NETO DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada 

exige, além da comprovação do perigo de dano, fundamentos relevantes 

apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar convincente 

probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. 

Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ sobre o tema: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

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

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002682-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA CRISTINA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002682-68.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NEILA CRISTINA RAMOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

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

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002681-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA CRISTINA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002681-83.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NEILA CRISTINA RAMOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

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

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002678-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002678-31.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO ALEXANDRE 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da 

comprovação do perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em 

provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, 

ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, 

orientação emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 

7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 
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543-C do CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto 

fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. 

No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve demonstração da 

aparência do bom direito a ensejar a concessão da tutela antecipada. 

Dissentir de tal entendimento demandaria revolvimento do conjunto 

fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 

14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos 

que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte, INDEFIRO 

a tutela de urgência, podendo ser objeto de reapreciação após a 

contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

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

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002676-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DINIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002676-61.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUCIANO DINIZ FERREIRA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002483-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU DA COSTA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002483-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROMEU DA COSTA SOUSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 288 de 585



dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

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

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002602-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINILDO AUGUSTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002602-07.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FRANCINILDO AUGUSTO 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002481-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002481-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDRE NUNES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no 

§1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ 

sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 
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revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

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

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002591-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFFER FIGUEIREDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002591-75.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSEFFER FIGUEIREDO DA 

CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

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

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000258-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GARBELINI SERAFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000258-53.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VANESSA GARBELINI SERAFIM 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido da 

parte exequente, id. 16181613. Autorizo o levantamento dos valores 

incontroversos vinculados aos autos mediante a expedição do competente 

alvará, a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, caso 

tenha procuração especial para tanto. Uma vez requerido pela credora, 

determino nova intimação da parte executada a realizar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa e 

penhora on line. Garantido o juízo, poderá a parte devedora oferecer 

embargos, caso queira, nos termos do art. 52, inc. IX, da Lei 9.099/95. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002732-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002732-94.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JESSICA MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Por 

enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da 

comprovação do perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em 

provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, 

ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, 

orientação emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 

7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 

543-C do CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto 

fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. 

No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve demonstração da 

aparência do bom direito a ensejar a concessão da tutela antecipada. 
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Dissentir de tal entendimento demandaria revolvimento do conjunto 

fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 

14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos 

que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte, INDEFIRO 

a tutela de urgência, podendo ser objeto de reapreciação após a 

contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

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

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002733-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FIRMINO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002733-79.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WILSON FIRMINO BARBOSA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no 

§1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ 

sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

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

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000952-56.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE CARLOS AGUILAR 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Compulsando os autos e as 

informações extraídas do sistema virtual PJE, a despeito do disposto no 

art. 42, caput, da Lei 9.099/95, verifico que a parte recorrente peticionou 

interpondo recurso passados 10 (dez) dias de sua intimação sobre o teor 

da decisão objurgada, conforme certificado. Consigne-se que o juízo 

prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau 

(Enunciado n.º 166 do FONAJE). Destarte, por ser flagrantemente 

intempestivo o recurso inominado interposto, declaro-o deserto e dele não 

conheço. Certificado o prazo recursal e não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000039-74.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FABIANA DA COSTA 

BARBOSA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001075-93.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. V. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001075-93.2018.8.11.0018. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: LUIZ 

FERNANDO VENTURA DE SOUZA Vistos etc. Ante o pedido da Defensoria 

Pública para redesignar a audiência, e sendo o processo uma carta 

precatória que tem prazo determinado, nomeio a Dra. Sandra Aline de 

Farias, OAB/MT 21308/O, para que aceitando a nomeação compareça a 

audiência no dia 06/11/2018, às 16h30min. Desde já, arbitro seus 

honorários em 03 URH’S que deverão ser pagos pelo Estado de Mato 

Grosso, devendo ser expedida certidão de cobrança a requerimento do 

interessado. Intime-se. Cumpra-se. JUARA, 17 de outubro de 2018. Dr. 

Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001318-37.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA MANDALA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do (a) Oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99825 Nr: 6593-18.2017.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilia Francisca Batista Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Ação Para Concessão de Aposentadoria Rural 

por Idade, proposta por ODILIA FRANCISCA BATISTA ROCHA em face de 

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo a 

condenação da Autarquia Requerida a lhe conceder benefício 

previdenciário ínsito na Lei 8.213/91. O feito seguiu regularmente sua 

marcha procedimental, havendo citação da parte requerida, que deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação. Pois bem, 

sendo assim decreto a revelia do INSS conforme dispõe o artigo 344, do 

CPC/2015. No mais, considerando que a parte está devidamente 

representada, estando, portanto, presentes os pressupostos processuais 

e as condições da ação, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

ponto controvertido os preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício previdenciário em tela. Assim sendo, nos termos 

do art. 357, V, CPC/15, e para solução do mérito da causa, entendo 

necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual 

fixo para o dia 26 de março de 2019, às 15h00min. A contar da intimação 

desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para 

juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. As 

testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte, sendo que 

somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455 do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100546 Nr: 6965-64.2017.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Vistos etc.

Apense-se esta lide aos autos Código 97821.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102771 Nr: 8170-31.2017.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Graebin Frasson de Santana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, da juntada da contestação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38874 Nr: 2898-03.2010.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. Garcia Veículos-ME, Luzia Victor Garcia, 

José Geremias Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59539 Nr: 2060-55.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústrias Químicas Irajá Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Molina Caetano Industria Comercio de Tintas 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson José Caalbor Alves - 

OAB:86.705/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55284 Nr: 1484-96.2012.811.0018

 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): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilvânio Martins - 

OAB:12301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65060 Nr: 2309-69.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Bortolim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64910 Nr: 2181-49.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miria Garcia de Mattos Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64850 Nr: 2123-46.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Regina Salles Barbon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63386 Nr: 806-13.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Ricardo Borba Azoia, Fernando Manoel Borba 

Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Cazella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Intimar os patronos da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63289 Nr: 723-94.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mitode Brehula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41120 Nr: 1559-72.2011.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irma Berttoni Bellini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36448 Nr: 614-22.2010.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dailton Linhares Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33109 Nr: 809-41.2009.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Francisco da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 
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legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29592 Nr: 2154-76.2008.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Miranda Pinheiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26140 Nr: 4148-76.2007.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Grande Aparecido-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Confiança Confecções Ltda, Banco Bradesco 

S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti 

- OAB:OAB/MT 17.209-A, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 Intimar os patronos da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 7022 Nr: 730-09.2002.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Severino de Luna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodiney Valdeviezo, Continental Banco S.A., 

DETRAN-Departamento de Transito de Mato Grosso, Europa Veículos, 

Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Koch - 

OAB:7299-B/MT, Kamila de Souza Coutinho - OAB:10.661/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

Sandro Luis Clemente - OAB:7024, Thiago França Cabral - 

OAB:11584/MT

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101316 Nr: 7428-06.2017.811.0018

 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: VdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Ação de divórcio consensual c/c regulamentação de guarda 

e alimentos” proposta por VANESSA DA SILVA PEREZ, em face de 

MARCOS ROBERTO DE AZEVEDO, qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, pugnando 

pela extinção do feito (f. 38/40).

Instado a manifestar o Ministério Público não se opôs a homologação do 

acordo (f. 58).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida em que a 

intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade necessária à 

legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante terceiros.

Ademais, estando elas bem representadas e cuidando-se de direitos 

plenamente disponíveis, razão não há para deixar de homologar o acordo 

firmado entre as partes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades 

apresentado às f. 38/40, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujas cláusulas passam a fazer parte integrante da presente sentença, 

EM CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Sem custas e honorários, ante a justiça gratuita.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64102 Nr: 1461-82.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Leite Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56208 Nr: 2440-15.2012.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LD, GD, ERD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ester da Silva Manso Gomes - 

OAB:, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A

 DECISÃO

DEFIRO o pedido de inserção do nome do executado nos cadastros 

negativos de proteção ao crédito, SPC e Serasa, que deverá ser cumprido 

pelos sistemas conveniados do TJMT (JusConvênio e SerasaJud).

Quanto ao protesto do pronunciamento judicial, cabe a parte autora, com 

certidão de inteiro teor da decisão efetivar o protesto nos termos do artigo 

517, §1º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 118646 Nr: 6582-52.2018.811.0018

 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: José Veloso de Araújo Sobrinho, Jossania Carla Veloso 

Marcondes, Jose Roberto Veloso de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Márcio Veloso de Araújo - 
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Representado por Danielle Pelizaro Veloso de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

RECEBO o presente incidente de remoção de inventariante.

Intime-se o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se 

e produzir provas (art. 623 do CPC).

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55171 Nr: 1366-23.2012.811.0018

 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: MRAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 S E N T E N Ç A

Trata-se de abertura de inventário por ocasião do falecimento do Sr. 

ANTONIO JOSÉ DE SOUZA.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/12, sendo 

apresentados ao longo do processo documentos para complementação da 

instrução do feito.

Às fls. 13 foi nomeado inventariante a Sra. MARIA ROSA ALCANTARA DE 

SOUZA.

Foram apresentadas as primeiras declarações às fls. 15/18.

As Fazendas Públicas se manifestaram às fls. 62, 63 e 71.

Plano de partilha amigável as fls. 152/156.

Às fls. 163/170 consta a GIA-ITCD com isenção valores sobre a 

transmissão causa mortis.

É O BREVE RELATÓRIO.

DECIDO.

Em análise dos autos evidencio que todos os herdeiros se encontram 

devidamente representados nos autos.

O inventariante foi regularmente constituído nos autos, ciente de suas 

obrigações legais e responsabilidades inerentes ao encargo, 

especialmente no que pertine às declarações produzidas nos autos.

Verifico que as certidões de quitações fiscais foram apresentadas, bem 

como as manifestações das Fazendas Públicas Estadual, União e 

Município.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, cumpridas as exigências legais, 

homologo o plano de partilha apresentado em fls. 152/156 dos bens 

deixados pelo de cujus ANTONIO JOSE DE SOUZA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 659 do NCPC, 

extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do 

CPC.

Expeça-se o competente FORMAL DE PARTILHA.

Após, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

Sem custas e honorários.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59537 Nr: 2058-85.2013.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pantanal Industria e Comercio de Carnes LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, intime-se a parte autora, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugna o que entender de direito nos termos do 

Decreto-Lei 911/69, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.Decorrido prazo, certifique-se e volte-me concluso para 

deliberação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57721 Nr: 193-27.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Rosso de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, confirmando a tutela antecipada concedida nos autos.DECLARO 

a inexistência de débito entre a parte requerente e requerida, do valor 

negativado de R$ 408,00;CONDENO a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

parte requerente, acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a 

citação e correção monetária pelo INPC a partir deste decisum (Súmula 

362 do STJ).CONDENO a parte requerida nas custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência no 

patamar de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC/15.Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72785 Nr: 2574-37.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marmol, Edna Patussi Marmol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado com certidão negativa nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69941 Nr: 1252-79.2015.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Augusto da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que providencie o complemento de 

diligência solicitado pelo oficial de justiça, e para que se manifeste quanto 

a juntada de mandado com certidão negativa nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73323 Nr: 2804-79.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Dante de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIRIAN DANTE DE SOUZA, Cpf: 

01111939152, Rg: 1.081.435-3, Filiação: Narciso Dante e Tereza 
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Rodrigues Dante, data de nascimento: 18/04/1969, brasileiro(a), natural de 

Carajá-PR, casado(a), do lar, Telefone (66) 9605-6318 e atualmente em 

local incerto e não sabido NARCISO DANTE, Cpf: 09135650915, Rg: 

1.339.451, Filiação: Amalia Crepaldi e Amadeu Dante, data de nascimento: 

22/09/1927, brasileiro(a), natural de Novo Horizonte-SP, viuvo(a), lavrador. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Tornou-se interdidado Narciso Dante.

Despacho/Decisão: S E N T E N Ç A Trata-se de “Ação de Interdição com 

pedido de tutela antecipada” proposta por Mirian Dante de Souza, 

representada pela Defensoria Pública em favor dos interesses de Narciso 

Dante, aduzindo que o interditando é vítima de acidente vascular cerebral 

(AVC) e que o impossibilita de praticar atos da vida civil. A inicial veio 

instruída com documentos (fls. 07/15), sendo recebida às fl. 18, 

oportunidade em que nomeou a requerente como curadora provisória e foi 

designado o interrogatório. O laudo do estudo psicossocial foi juntado às 

fls. 35/37. Às fls. 65/67, pedido de assistência nos autos pelo filho do 

curatelado. Termo de sessão de mediação do Centro de Solução de 

Conflitos juntado às fls. 91/92, onde a curadora provisória entabulou 

acordo com seu irmão sobre a transferência de Curatela. Laudo pericial 

acostado ás fls. 94/95. Decisão onde houve a homologação e 

transferência da curatela ás fl. 101. Audiência de interrogatório às fls. 

118/119, onde reafirmaram o acordo entabulado entre irmão. Após, vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Portanto 

esclareço que a interdição é o processo judicial por meio do qual a pessoa 

natural é declarada, absolutamente ou relativamente, incapaz de exercer 

pessoalmente os atos, ou certos atos, da vida civil. Acerca do tema, 

vejamos o dispositivo legal do Decreto-Lei de nº 3.298 que dispõe sobre a 

classificação de deficiências da pessoa natural: Art. 3º - Para os efeitos 

deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade 

de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – 

aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 

suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se 

altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução 

efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade 

de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou 

atividade a ser exercida. Art. 4º É considerada pessoa portadora de 

deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) IV - 

deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 

a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) 

comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos 

recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 

acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação 

de duas ou mais deficiências.” Nesse sentido: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10024121564868001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 09/06/2014 Ementa: 

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - 

INCAPACIDADE ABSOLUTA -CARACTERIZAÇÃO - EXERCÍCIO DOS ATOS 

DA VIDA CIVIL - INCAPACIDADE - RECONHECIMENTO -PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO - CONFIRMAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. - Constatado por laudo pericial que o Interditando é incapaz de 

reger seus atos da vida civil, adequada a decretação de sua interdição. In 

casu, analisando a perícia médica (fl. 94), percebe-se que o interditando 

possui “Demência Senil”, cujo grau de entendimento esta incapacitado de 

gerir a própria vida, tornando-o incapaz para as atividades da vida diária. 

Assim, considerando que a anomalia do interditando o torna absolutamente 

incapaz para entender a ilicitude de seus atos, entendo por bem decretar 

a interdição. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DECRETO a interdição de 

Narciso Dante, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o art. 3º, III da lei 

3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do NCPC, nomeando como curador o Sr. 

Izaque Dante, devendo ser expedido o respectivo termo de compromisso. 

Altere-se o polo ativo dos autos. Após, inscreva-se a presente sentença 

de interdição no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na 

imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias, devendo constar no edital o nome da interditanda e de seu curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, 

§3º do NCPC. Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 

18). Após o trânsito em julgado, arquivem-se procedendo às baixas 

necessárias. P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Resumo da Inicial: Decretar a interdição de NARCISO DANTE, como medida 

de necessidade e proteção a sua pessoa, nomeando-se como curadora a 

autora Mirian Dante de Souza.

Juara, 12 de junho de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105334 Nr: 773-81.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafaela Paciello Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Taques Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado com certidão negativa nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63683 Nr: 1081-59.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Biurfeld

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506- A MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de interesse 

de agir, pela falta do prévio requerimento administrativo.Condeno a parte 

requerente, em custas processuais e honorários advocatícios no patamar 

de 10% sobre o valor da causa, suspensas ante a gratuidade da 

justiça.Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57175 Nr: 3413-67.2012.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Martins de Souza, Ademilson Barbosa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP, 

Eduardo Cavalheiro Junior, Weverton Salésio da Silva de Luca, Gedião 

Izaias de Lima, Fábio Alex Sander de Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto a devolução da 

Carta Precatória fl.103/104, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60392 Nr: 2978-59.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Alves de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimar o patrono da parte requerida, para querendo, oferecer 
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contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.73/79, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010178-39.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Com o retorno da Carta Precatória, promovo a INTIMAÇÃO da parte 

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

direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-44.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA DONATO FERNANDES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA IRENE DE SOUZA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000977-11.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMONT COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº: 1000977-11.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: AGROMONT COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. DESPACHO Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se quanto aos documentos anexados pela requerida, 

quanto ao cumprimento da liminar. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação. Cumpra-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000259-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE JUINA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(REQUERIDO)

 

Intimar o Advogado Sr. FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ para informar o 

CNPJ do Terceiro Interessado GUERMAND IND. E COM. DE MADEIRAS 

LTDA para cadastro no Sistema PJE.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001174-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. T. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Audiência mediação designada para 29/11/2018 09:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 31095 Nr: 2614-47.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENIVALDI DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE F. 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 17.567, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PENHORA NEGATIVA À FL. 249, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, NOS TERMOS DA DECISÃO DE FL. 247: "VISTOS. Havendo 

renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e 

sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, 

de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, 

defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes 

ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa 

de constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo 

infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94274 Nr: 2481-24.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELCIO ANDREAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL, PROCURAÇÃO 

ESPECÍFICA PARA LEVANTAMENTO DE VALORES, CONFORME 

PETICIONADO À FL. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100461 Nr: 1710-12.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON RAMOS BERNARDO, GUSTAVO 
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DE SANTANA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - 

OAB:18766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/0MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 150-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93808 Nr: 1973-78.2013.811.0025

 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: SETH JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MEURES, MARIA DOLORES LAZARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, RICARDO MAMEDES - OAB:4.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 Antes de qualquer coisa, citação é o ato formal pelo qual o réu é chamado 

a integrar a lide, e por isso mesmo não pode ser feito de modo a ignorar as 

exigências da lei para que tão relevante momento processual se realize 

por ficção, porque aludidos requisitos não se cuidam de mero formalismo 

vazio e sim de consagração da ideia de contraditório amplo e substancial 

como mola-mestra do devido processo legal.Sendo assim, assiste razão à 

defesa técnica designada pelo juízo, quando aponta a nulidade do ato 

citatório, e, considerando o longo tempo de tramitação do feito, sem 

qualquer efetividade, realizando o próprio juízo as diligências de que trata 

a lei, atesta-se que a requerida, muito ao contrário do que lacônica e 

incomprovadamente afirmou o autor, possui endereço fixo e conhecido, 

devendo ser citada no respectivo local (Rua 1º de Maio, 952, fundos, 

Aripuanã/MT, CEP 78.325-000), além de constar nos sistemas de 

informação eleitoral (SIEL), que ela permanece com residência também na 

cidade de Tangará da Serra, no mesmo condomínio anteriormente 

apontado (Estrada Uberaba, chácara 18, Condomínio Nakamura), onde não 

foi localizada porque a EBCT não realiza entregas naquela localidade e 

não porque a ré lá não estivesse, não sendo a citação por carta a única 

forma de comunicação processual cabível, sendo obrigação da parte 

autora esgotar todas as possibilidades de localização, custear as 

diligências para isso, para somente quando infrutíferas todas tentativas, 

perquirir pela citação ficta, o que não foi observado nesse caso e justifica 

a nulificação da citação editalícia realizada ao arrepio dos requisitos 

legais.Portanto, expeça-se Carta Precatórias às comarcas de Aripuanã e 

Tangará da Serra, para que se promova a tentativa de citação por 

mandado da ré, às expensas do autor e somente ao final de esgotadas 

tais diligências, se infrutíferas, é que autorizar-se-á a conclusão do 

cabimento da citação editalícia erroneamente requerida e deferida nos 

autos.Publique-se.Às providências.Juína/MT, 29 de outubro de 2018. 

FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 27748 Nr: 366-11.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINÉZIO SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696

 Autos nº 366-11.2005.811.0025 (Cód. 27748)

CREDORA: Maria José Mendes de Oliveira

DEVEDOR: Sinézio Santos Moreira

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Considerando a decisão proferida nos autos de embargos de terceiro em 

apenso (cód. 141509), suspendendo o prosseguimento dos atos 

expropriatórios em relação ao imóvel adjudicado, intime-se a credora para 

se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias.

Às providências.

Juína/MT, 29 de outubro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 141509 Nr: 4425-85.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFIGÊNCIA CAMPOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4425-85.2018.811.0025 (Cód. 141509)EMBARGANTE: Efigênia 

Campos MoreiraEMBARGADO: Maria José Mendes de OliveiraEMBARGOS 

DE TERCEIROVISTOS.Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por 

Efigênia Campos Moreira em face de Maria José Mendes de Oliveira, 

qualificada na ação de indenização em fase de cumprimento de sentença 

nº 366-11.2005.811.0025 (cód. 27748), que move em face de Sinézio 

Santos Moreira.Sustenta a embargante que é casada com Sinézio sob o 

regime de comunhão universal de bens e pretende, via embargos de 

terceiro, o resguardo da sua meação em relação ao imóvel registrado sob 

matrícula nº 14.756 e adjudicado nos autos em apenso.[...]Nessas 

condições, em juízo sumário de cognição, concedo o efeito suspensivo 

almejado determinando a suspensão dos atos expropriatórios do imóvel 

registrado no Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, sob 

matrícula nº 14.756, sem prejuízo do regular prosseguimento da execução 

em relação ao outros bens e direitos.Intime-se a embargada da presente 

decisão.Após, promovida à emenda da petição inicial, nos moldes 

determinados neste decisum, tornem os autos conclusos para 

deliberações.Às providências.Juína/MT, 29 de outubro de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123171 Nr: 3338-65.2016.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRLANIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO PRESS - EDVALDO DA SILVA 

CAMPOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

(a)condenar a requerida ao pagamento de indenização, por danos morais, 

ante a negativação indevida e injustificável do nome da autora, os quais 

restam fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se apresentam 

razoáveis e suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela 

ação ilícita.Em se tratando de responsabilidade por danos morais, os juros 

de mora e a correção monetária devem incidir da seguinte forma: correção 

monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% 

a.m., a partir do evento danoso, ex vi do julgamento proferido no Resp n 

1.132.866/SP (2ª Seção - Dissídios Privados), que pacificou a 

jurisprudência da Alta Corte sobre esse tema;Em consequência, determino 

a imediata retirada do nome da autora dos cadastros restritivos de 

créditos, a ser realizado por meio do sistema SERASAJUD.Ante a 

sucumbência processual, condeno a requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação.Havendo trânsito em 

julgado, certifique-se e aguarde-se eventual, pelo prazo de seis meses, 

remetendo ao arquivo se silentes as partes.Preclusas as vias recursais e 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, arquive-se, com as 

devidas baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Juína/MT, 29 de outubro 

de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 107937 Nr: 1546-13.2015.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER ALEX DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não 

preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício 

pleiteado.CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 

500,00 (§8ª, artigo 85, do Novo Código de Processo Civil), mantendo 

suspensa sua exigibilidade, nos termos do disposto no art. 98, § 3º do 

Novo Código de Processo Civil.Oportunamente, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Juína/MT, 29 de outubro de 2018.FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000658-22.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GECIANE MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000658-22.2018.8.11.0025 Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA proposta por GECIANE MARTINS DOS SANTOS em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, visando à 

realização do procedimento cirúrgico com neurocirurgião, bem como 

atendimento necessário ao paciente MATHEUS MARTINS DOS SANTOS, 

conforme disposições subscritas por médico no laudo que acompanha o 

pleito, fornecendo o necessário para transporte e acomodação à custa do 

Erário, sob pena de multa diária. Aduz a autora que o menor Matheus, 

(sete anos de idade), possui grave problemas de falha óssea parietal e 

puntiforme occiptal mediana, necessitando de tratamento com médico 

especialista com urgência, sob pena de ver agravado o seu quadro 

clínico. Com a inicial, vieram acostados os documentos que instruem o 

aludido pedido. Parecer do Núcleo de Apoio Técnico id. 14022873. Após, 

vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO, DO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, consigno que, embora o artigo 2º, 

da Lei n.º 8.437/92 imponha a intimação prévia da Fazenda Pública em 

caso de pedido de antecipação de tutela, ante a extrema urgência da 

medida ora pleiteada, entendo desnecessário tal procedimento. A 

concessão de tutela de urgência, conforme preceitua o artigo 300, § 2º, 

do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível, desde que sejam 

relevantes os fundamentos da demanda e haja justificado receio de 

ineficácia do provimento final. Para isso, devem concorrer dois requisitos 

legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na 

inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da 

parte requerente, caso venha a ser procedente a decisão de mérito. No 

caso em tela, o laudo médico consiga que o paciente apresenta falha 

óssea parietal e occipital mediana, detectada por exame de tomografia 

computadorizada de crânio, apresentando atraso no desenvolvimento 

psicomotor (id. 13223528). Segundo as conclusões do parecer do Núcleo 

de Apoio Técnico (id. 14022873) o tratamento é disponível pelo SUS em 

Cuiabá, tratando-se de avaliação eletiva, informando, ainda, que já há 

solicitação pendente junto ao SUS, via SISREG, para avaliação com 

neurocirurgião em Cuiabá, sob o nº233134257, desde o dia 08 de março 

de 2018, cujo status encontra-se “pendente”. Pois bem. A priori, tenho que 

não há como dispensar tal atendimento ao paciente, eis que o 

encaminhamento médico de Id. 13223528 menciona a necessidade do 

atendimento pleiteado de forma URGENTE, sendo que tal encaminhamento 

é datado de 13.03.2017 e até o presente momento, em que pese o referido 

tratamento ser disponibilizado pelo SUS, não houve o efetivo atendimento. 

Assim sendo, indeferir o pleito autoral seria negar àquele o direito de 

acesso a todos os meios de restabelecimento da sua saúde. Por todo o 

exposto, cediço é que, a Constituição da República, em seu artigo 6º, 

elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, 

estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, 

bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua 

proteção. Por sua vez, o artigo 198 da mesma Carta estabelece que: “Art. 

198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: I – descentralização, com direção 

única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade 

para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III 

– participação da comunidade.” Ademais, o direito à saúde configura 

direito fundamental de segunda geração, o que exige do Estado, no âmbito 

federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações 

positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao 

Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, os 

tratamentos hábeis à garantia de suas vidas, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. Por todo o exposto, entendo 

que, em sede de cognição sumária, os documentos constantes nos autos 

são suficientes para demonstrar a probabilidade da existência do direito 

invocado pelo autor. Assim sendo, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

sem a notificação da parte contrária, para determinar a parte ré Estado de 

Mato Grosso e Município de Juína/MT, de forma solidária, a obrigação de 

fazer, consistente na avaliação do paciente MATHEUS MARTINS DOS 

SANTOS por médico especialista neurocirurgião, no prazo de 30 (trinta) 

dias, seja em Hospital Público ou em Instituição/Estabelecimento Privado, 

conforme disposições subscritas por médico no laudo que acompanha o 

pleito, às custas do Poder Público, sob pena de bloqueio de verbas 

públicas para atingir tal finalidade. COMUNIQUE-SE imediatamente esta 

decisão ao Secretário Municipal de Saúde deste Município de Juína e ao 

Secretário de Estado de Saúde – MT para as devidas providências 

atinentes ao devido cumprimento da aludida decisão. CITEM-SE os 

requeridos para que, querendo, apresentem contestação no prazo legal, 

consignando, ademais que dispenso a audiência de conciliação, eis que 

se trata de direito indisponível (art. 334, § 4º, II, do CPC). Cumpra-se com 

urgência, expedindo-se o adequado e servindo a cópia desta decisão 

como o necessário mandado/carta precatória/carta/ofício/notificação. Às 

providências. Juína/MT, 26 de outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001166-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAMARA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Nadir Aparecida Rodrigues Novais (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1001166-02.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

ANTONIO CAMARA NOVAIS REQUERIDO: NADIR APARECIDA RODRIGUES 

NOVAIS DESPACHO Vistos em correição. Ante a inexistência de certeza 

necessária de que a requerida encontra-se em local incerto e não sabido, 

INDEFIRO o pedido de citação por edital. Insta salientar que antes de 

eventual citação por edital, deve a parte requerente providenciar tudo o 

que for necessário para citar pessoalmente a parte adversa, sendo que 

apenas no caso de restar frustrada a citação pessoal, poderá ser 

deferido o pedido de citação por edital. Portanto, INTIME-SE o(a) 

requerente para, no prazo de 15 (quinze), informar o CPF e endereço 

do(a) requerido(a), bem como realizar as diligências necessárias para o 

devido cumprimento do mandado de citação. Às providências. Juína/MT, 

26 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000708-19.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARTINS DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FERREIRA DE AQUINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000708-19.2016.8.11.0025 

REQUERENTE: ADRIANA MARTINS DE AQUINO REQUERIDO: ANTONIO 

CARLOS FERREIRA DE AQUINO Vistos em correição. Trata-se de ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, movida 

conjunta e consensualmente por ADRIANA MARTINS DE AQUINO e 

ANTONIO CARLOS FERREIRA DE AQUINO, ambos qualificados nos autos. 

Instado o Ministério Público manifestou de forma favorável (Id n. 6076763). 

É o sucinto Relatório. Fundamento e Decido. Considerando satisfeitas as 

exigências legais (art. 1.723 do Código Civil), HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, o acordo de vontades dos interessados, reconhecendo a 

união estável dos interessados no período do ano de 2004 até meados de 

2016, data esta na qual dou por dissolvida, que se regerá pelas cláusulas 

e condições especificadas no acordo constante nos autos. Custas e 

despesas processuais pelos interessados, contudo, suspendo tal 

cobrança e defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 06 de 

março de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000193-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA CANDOTE DE COSMETICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

JOAO CANDOTE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000193-47.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

REQUERIDO: DISTRIBUIDORA CANDOTE DE COSMETICOS LTDA - ME, 

JOAO CANDOTE DE SOUZA, ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DE 

SOUZA Vistos em correição. Cuida-se de ação de busca e apreensão 

compedido de liminar proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT em face de DISTRIBUIDORA CANDOTE DE COMESTICO 

LTDA, já qualificados nos autos. Com a inicial, vieram documentos em 

anexo. A parte exequente em petição de Id. n °. 6676335 informa que o 

executado quitou integralmente o débito exequendo e requereu a 

desconstituição da penhora realizada e a extinção da ação. Após 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Compulsando os 

autos, verifico que o exequente informou a quitação integral do débito 

exequendo (Id. 6676335). Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença 

a presente execução, na forma do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios 

havidos nos autos. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Custas 

remanescentes, se houver, ficarão a cargo do Exequente. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 12 de março de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93711 Nr: 1860-27.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu SILVAL ALVES RIBEIRO nas penas do 

art. 129, § 9º, do Código Penal. , SUSPENDO o cumprimento da pena, pelo 

prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições: a)No primeiro 

ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 

78,§1º do CP);b)Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: 

bares, prostíbulos, casas noturnas e congêneres;c)Não poderá 

ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juiz;d)Comparecer 

mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;ISENTO o 

acusado do pagamento das custas e despesas processuais. Transitada 

em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as seguintes 

providências:a) EXTRAIAM-SE guias de execução definitiva;b) 

COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via INFODIP, 

para fins do art. 15, III, da CF (item 7.16.3 da CNGC/MT );c) 

COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor, à Autoridade Policial e à Rede 

INFOSEG;d)OFICIEM-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação.P. 

I. C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140722 Nr: 3862-91.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCICLEY FERNANDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Vistos,

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, cuja imputação 

encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia 

oferecida.

CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) supramencionado(a, s) para, nos 

termos do art. 396 do CPP:

(a) TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;

(b) RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, 

contados do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 

710/STF).

Na oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:

(a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para apresentar defesa;

(b) caso não tenha condições de contratar um(a) advogado(a) ou não o 

contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) 

Dativo(a);

Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se 

ele(s) pretende(em) ou não constituir advogado(a), bem como as razões 

de não contratar (art. 1.373, §§ 3º e 4º, da CNGC).

(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá procurar a 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca do 

procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).

O(A, S) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que 

não poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).

INDEFIRO os itens pleiteados na cota ministerial no que tange aos 

requerimentos de folhas de antecedentes criminais, bem como certidão 

criminal do Cartório Distribuidor desta Comarca, uma vez que o Ministério 

Público, ostentando o poder de requisição, não comprovou a 

impossibilidade de fazê-los, forte do art. 1.373, II, da CNGC.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140680 Nr: 3832-56.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Vistos,

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, cuja imputação 

encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia 

oferecida.

CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) supramencionado(a, s) para, nos 

termos do art. 396 do CPP:

(a) TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;

(b) RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, 

contados do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 

710/STF).

Na oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:

(a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para apresentar defesa;

(b) caso não tenha condições de contratar um(a) advogado(a) ou não o 

contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) 

Dativo(a);

Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se 

ele(s) pretende(em) ou não constituir advogado(a), bem como as razões 

de não contratar (art. 1.373, §§ 3º e 4º, da CNGC).

(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá procurar a 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca do 

procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).

O(A, S) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que 

não poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).

INDEFIRO os itens pleiteados na cota ministerial no que tange aos 

requerimentos de folhas de antecedentes criminais, bem como certidão 

criminal do Cartório Distribuidor desta Comarca, uma vez que o Ministério 

Público, ostentando o poder de requisição, não comprovou a 

impossibilidade de fazê-los, forte do art. 1.373, II, da CNGC.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139703 Nr: 14515-48.2011.811.0042

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Vistos,

Diante do ofício aportados aos autos, dando conta de que o recuperando 

retornou para a Comarca de Cuiabá/MT, REMETA-SE o PEP, imediatamente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128159 Nr: 1391-39.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADODM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

10/06/2019, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125897 Nr: 4876-81.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VIEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

10/06/2019, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121094 Nr: 2047-30.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA SILVA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

10/06/2019, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138635 Nr: 2489-25.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS ROSSI BRANZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 
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OAB:10.623/MT

 Ante o exposto, AFASTO as teses levantadas pela Defesa, e 

considerando que os argumentos são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, CONFIRMO o 

recebimento da denúncia.DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 09/11/2018, às 10h00min, ocasião em que se 

tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se 

procederá ao interrogatório do acusado.Havendo testemunhas residentes 

fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição 

(art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o 

PRAZO DE 30 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as 

partes da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu 

cumprimento diretamente no Juízo deprecado. De tudo, 

CERTIFIQUE-SE.INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-39.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste, no prazo de 05 (Cinco) dias, 

acerca da Devolução da Carta Precatória devolvida com Certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/12/2018 às 12h30min. O não comparecimento pessoal da parte 

Requerente, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/12/2018 às 12h40min. O não comparecimento pessoal da parte 

Requerente a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C BERRO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001086-04.2018.8.11.0025. REQUERENTE: JOAO PAULO SILVA 

REQUERIDO: J C BERRO - ME PROJETO DE SENTENÇA Conforme noticiado 

no, as partes firmaram acordo em audiência (ID 15341751). Diante do 

exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos legais e 

de direito. Decorrido o prazo estipulado no acordo para pagamento da 

prestação (21/09/2018), intime-se o credor/ofendido para se manifestar 

quanto a satisfação do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de sua inércia 

ser interpretada como concordância e, consequentemente, ser promovida 

a extinção do presente processo. Intime-se. Juína (MT), 17 de outubro de 

2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína- 

MT 17 de Outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001413-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA VIEIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAL CONCEIÇÃO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001413-80.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ELISANGELA VIEIRA DO 

AMARAL REQUERIDO: RIVAL CONCEIÇÃO DOS SANTOS PROJETO DE 

SENTENÇA Conforme noticiado no, as partes firmaram acordo em 

audiência (ID 15568495). Diante do exposto, HOMOLOGO a transação 

para que produza os efeitos legais e de direito. Decorrido o prazo 

estipulado no acordo para pagamento da prestação (28/12/2018), 

intime-se o credor/ofendido para se manifestar quanto a satisfação do 

débito, no prazo de 5 dias, sob pena de sua inércia ser interpretada como 

concordância e, consequentemente, ser promovida a extinção do 

presente processo. Intime-se. Juína (MT), 17 de outubro de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína- MT 17 de Outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORECI DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da Sentença retro, o qual segue anexo, bem como 

para, decorrido o prazo para cumprimento do acordo, se manifeste nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-49.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA RODRIGUES DE MIRANDA (EXECUTADO)

MELQUISEDEQUE FERNANDO RODRIGUES DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da Sentença retro, o qual segue anexo, bem como 

para, decorrido o prazo para cumprimento do acordo, se manifeste nos 
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autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA SZULCZEWSKI OAB - MT21096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DOS REIS SCHMITT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000692-31.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ANTONIO RIBEIRO SOARES 

REQUERIDO: DOUGLAS DOS REIS SCHMITT PROJETO DE SENTENÇA 

Cuida-se de ação monitória verbalizada por ANTONIO RIBEIRO SOARES, 

em face DOUGLAS DOS REIS SCHIMITT, pretendendo constituir em título 

executivo cheques prescritos acostados à inicial. Como é cediço não é 

admitido o processamento de ação monitória no JEC, porquanto ostenta 

rito especial expressamente previsto no diploma processual, visando a 

constituição de título executivo, exsurgindo, assim, a incompatibilidade com 

o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, no qual inexiste fase prévia de 

formação do título, na medida em que delineia procedimento simplificado. 

Nesse sentido é a orientação do Enunciado n. 8 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, que assim dispõe: “As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. 

Outro não é o entendimento da Turma Recursal do TJMT, colha-se: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA - RITO ESPECIAL E PRÓPRIO 

INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

- INCOMPETÊNCIA. O Juizado Especial é incompetente para o julgamento 

de ação monitória, porquanto esta possui rito próprio incompatível com o 

do Juizado. A propósito: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO 

ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. 

APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO". 

(Recurso Cível Nº 71003657418, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/02/2013). (...)(RI 

514/2013, NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) Diante do exposto, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver o mérito, com fulcro 

nos art. 51, II da Lei n. 9.099/95. 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. Juína /MT, 17 de outubro de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, 'HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000406-87.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. BRAVO - PREMOLDADOS E ESTRUTURAS METALICAS - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000406-87.2016.8.11.0025. REQUERENTE: E. A. BRAVO - 

PREMOLDADOS E ESTRUTURAS METALICAS - EPP REQUERIDO: MAN 

LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Cuida-se de 

ação 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 analisar de modo mais atento e diligente os autos, é possível 

constatar que a empresa se limitou a juntar o requerimento de inscrição na 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, 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 usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ação sujeita ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e tenta se 

utilizar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como se 

fosse um balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, 

com a 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 pela demandante, que 

se valendo de sua alegada qualificação tributaria inicial, propôs a presente 

ação 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 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, 
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promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, o que a empresa aqui 

enfocada obedeceu ou atendeu minimamente, e se pretende realizar suas 

cobranças em juízo, que o faça 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. Juína 23 de Outubro 

2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga [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). VISTOS. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei nº 9.099/95, perante o Juizado Especial desta Comarca e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão preferida foi submetida ao Juízo para 

apreciação. Verificado o teor dos autos e da sentença proferida, com 

fundamento no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a decisão para 

que produza seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Juína/MT, 23 de outubro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-20.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO SACCON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010454-20.2015.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: JOSE PAULO SACCON Projeto de Sentença Dispensado 

o relatório conforme preceitua o artigo 38 da Lei 90099/95. 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 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella, 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 ME e 

EPP, 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 
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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. Juína/MT, 23 de 

Outubro de 2018. Leidiane Correia da Silva Juiza Leiga [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). Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei nº 9.099/95, perante o Juizado Especial desta Comarca e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão preferida foi submetida ao Juízo para 

apreciação. Verificado o teor dos autos e da sentença proferida, com 

fundamento no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a decisão para 

que produza seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000290-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000290-13.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ANDRE PEREIRA DOS 

SANTOS PROJETO DE SENTENÇA Dispensado relatório conforme artigo 38 

da lei 9099/95. Manifesta-se a Exequente expressamente desistindo da 

ação, justificando que houve acordo extrajudicial entre as partes 

(15239813), e como via de consequência requer a extinção da demanda. 

Havendo desistência expressa da parte autora a extinção do processo 

sem julgamento do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Oportunamente, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. Às 

providências. Juína/MT, 22 de outubro de 2018 Leidiane Correia da Silva 

Juíza Leiga VISTOS. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo 

a Lei nº 9.099/95, perante o Juizado Especial desta Comarca e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão preferida foi submetida ao Juízo para apreciação. 

Verificado o teor dos autos e da sentença proferida, com fundamento no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a decisão para que produza 

seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Juína-MT, 22 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000293-65.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA PATRICIA MOHR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000293-65.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ANGELA PATRICIA MOHR 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado relatório conforme artigo 38 da lei 

9099/95. Manifesta-se a Exequente expressamente desistindo da ação, 

justificando que houve acordo extrajudicial entre as partes (14862961), e 

como via de consequência requer a extinção da demanda. Havendo 

desistência expressa da parte autora a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 22 

de outubro de 2018 Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/95, perante o 

Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

preferida foi submetida ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos 

autos e da sentença proferida, com fundamento no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, HOMOLOGO a decisão para que produza seus legais efeitos. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína-MT, 22 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-45.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000844-45.2018.8.11.0025. REQUERENTE: LAURINDA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. A 

requerente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação 

na pessoa do seu advogado, não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos ( ID 14550496). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I 

da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Juína-MT, 22 de Outubro de 2018. Leidiane 
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Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei nº 9.099/95, perante o Juizado Especial desta 

Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão preferida foi submetida ao 

Juízo para apreciação. Verificado o teor dos autos e da sentença 

proferida, com fundamento no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a 

decisão para que produza seus legais efeitos. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Juína-MT, 22 de Outubro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-72.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR JOSE TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOILI BAVARESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010306-72.2016.8.11.0025. REQUERENTE: RUDIMAR JOSE TREVISAN 

REQUERIDO: NOILI BAVARESCO PROJETO DE SENTENÇA Deixo de 

apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. 

Decido. Consoante se verifica da petição de (ID.11629444), a parte autora 

informou a desistência da presente ação e requereu o seu arquivamento. 

Havendo desistência expressa da parte autora e sendo despicienda a 

anuência do réu, nos termos do ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção 

do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe. Portanto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários em virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a secretaria as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, 19 de outubro de 2018. 

Leidiane Correia da Silva Juiza Leiga VISTOS, 'HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALMEIDA CAIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001516-87.2017.8.11.0025. REQUERENTE: BRUNO ALMEIDA CAIRES 

REQUERIDO: OI S.A V I S T O S, Certificada a tempestividade do presente 

recurso inominado (id. 16043912) nos termos do artigo 42 da Lei n° 

9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade 

recursal e, por conseguinte, RECEBO a apelação interposta em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vistas dos autos à apelada para apresentar 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/12/2018 às 12h10min. O não comparecimento da parte pessoal da 

Requerente a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/12/2018 às 12h20min. O não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI PAES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/12/2018 às 12h00min. O não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000151-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKARTINEY CURITIBA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000151-61.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ASSOCIACAO JUINENSE DE 

ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES REQUERIDO: 

MAKARTINEY CURITIBA DOS SANTOS PROJETO DE SENTENÇA Deixo de 

apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. 

Decido. Consoante se verifica da petição de (ID.12467912), a parte autora 

informou a desistência da presente ação e requereu o seu arquivamento. 

Havendo desistência expressa da parte autora e sendo despicienda a 

anuência do réu, nos termos do ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção 

do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe. Portanto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários em virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a secretaria as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, 19 de outubro de 2018. 

Leidiane Correia da Silva Juiza Leiga VISTOS, 'HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 
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cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 19 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-37.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZELI FRAGA CORTONEZI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010341-37.2013.8.11.0025. REQUERENTE: CLEUZELI FRAGA 

CORTONEZI DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento de sentença que totaliza o valor de R$ 6579,80. Conforme 

manifestação da reclamada do cumprimento da obrigação e inequívoca 

manifestação da reclamante do cumprimento do acordo (ID 13042051). 

Tendo em vista a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA, por sentença, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores constantes (ID 

11305983) observando-se os dados bancários informados na 

manifestação (ID11809314). Oportunamente, certifique-se o transito em 

julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de 

estilo para arquivamento do feito. Às providências. Juina-MT, 19 de 

Outubro 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, 'HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 19 de Outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-86.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000710-86.2016.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: PAULO SERGIO SIQUEIRA PROJETO DE SENTENÇA Cuida-se 

de ação 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 analisar de modo mais atento e diligente os autos, é possível 

constatar que a empresa se limitou a juntar com a inicial o requerimento de 

inscrição na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135 e 141 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 usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ação sujeita ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e tenta se 

utilizar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como se 

fosse um balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, 

com a 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 pela demandante, que 

se valendo de sua alegada qualificação tributaria inicial, propôs a presente 

ação 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 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 queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, o que a empresa aqui 

enfocada obedeceu ou atendeu minimamente, e se pretende realizar suas 

cobranças em juízo, que o faça 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. Juína-MT, 17 de 

Outubro de 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, 
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'HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 17 de Outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-60.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE ARAUJO RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010096-60.2012.8.11.0025. REQUERENTE: JOSE CARLOS MOREIRA DA 

CUNHA REQUERIDO: JOÃO DE ARAUJO RAMOS TERMO DE AUDIÊNCIA 

Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro do ano de 2018, nesta cidade 

e Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências da 

primeira vara, edifício do Fórum, onde se encontrava presente o 

Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO PETENGILL, às 16h30min, foi declarada 

aberta a presente audiência de nos autos da Ação de nº 

8010096-60.2012.811.0025- PJE. Presentes ao ato, a advogada da parte 

requerente Dr. Janaína Braga De Almeida Guarienti. Ausentes as demais 

partes. As partes, procuradores e testemunhas presentes foram 

cientificadas que os atos judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes 

de depoimentos e manifestações processuais realizadas no ato) e os 

demais registrados, por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes 

franqueado o acesso e a visualização da confecção da ata, que, ao final, 

foi conferida e atestada como retrato fiel e integral dos fatos havidos 

durante o ato judicial, sendo dispensada a impressão e assinatura das 

partes e testemunhas nos termos lavrados, facultando-se ao interessado 

imprimir ou copiar os atos diretamente dos meios eletrônicos de consulta 

processual. O MM. Juiz deliberou: “Diante do pedido formulado pelas 

partes, redesigno a data da solenidade para o dia 07 de Novembro de 

2018 ás 13:30 min. Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 16h50min 

encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado pelos presentes, que saem intimados de todo o 

decidido. Fabio Petengill Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 010/2018-CA - PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO DE 

RESERVA DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL MÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE 

MIRASSOL D’OESTE-MT.

* O Edital n° 010/2018-CA 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: 1000689-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZINHO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000689-84.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUIZINHO PEREIRA DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Cuida-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por 

LUIZINHO PEREIRA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados e representados no feito, em 

que alegou, em suma, que possui direito de receber adicional de 

periculosidade em decorrência da sua função de vigia. A inicial fora 

recebida em ID 13720922. Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação em ID 14538039, arguindo, inicialmente, a 

prescrição das pretensões retroativas há mais de 05 (cinco) anos do 

ajuizamento da ação, bem como no mérito sustenta a inaplicabilidade da 

CLT ao funcionário estatutário, impossibilidade de recebimento de adicional 

por receber subsídio (art. 39, §4º, CF) e que o cargo exercido pelo 

requerente não faz jus ao adicional guerreado por inexistência de risco na 

atividade desenvolvida. Impugnação à contestação apresentada em ID 

14972997. Em ID 14999966 fora determinada a intimação das partes para 

especificarem provas que pretendessem produzir, sem prejuízo de 

julgamento antecipado. Embora intimadas, as partes deixaram transcorrer 

o prazo para especificarem provas, consoante certidão de ID 16045446. 

Vieram conclusos. É o relato do necessário. 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;”. Inicialmente, quanto à prejudicial de mérito suscitada pela 

parte requerida, qual seja, prescrição das pretensões retroativas 

anteriores a 12/06/2013, tenho que merece acolhida, fato este 

reconhecido pela parte autora em sede de impugnação à contestação. O 

art. 1º do Decreto 20.910/1932 estabelece que as dívidas passivas da 

União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 

ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. Assim sendo, inconteste que a pretensão autoral só 

poderá abarcar as prestações retroativas ao quinquênio legal. 

Ultrapassada necessária premissa, passo à análise do mérito. O ponto 

nodal da questão cuida-se em saber se o reclamante faz jus à percepção 

do adicional de periculosidade em razão da sua função. Pois bem. 

Conforme previsto no art. 7º, II, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual 

50/98, a função do autor é fazer a vigilância das áreas internas e 

externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor 

das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das 

pessoas e do patrimônio público. Acerca dos requisitos necessários ao 

recebimento do adicional de periculosidade, ora pugnado, não há, decerto, 

previsão estadual expressa, todavia aplica-se nesse caso o teor da 

Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 

destinada a regulamentar a matéria, em âmbito nacional, a qual elenca um 

rol de atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou 

outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial, dentre as quais encontra-se a atividade 

de vigilância patrimonial, tendo a seguinte descrição: Segurança 

patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em 

estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de 

pessoas. Neste trilhar, depreende-se que a atividade desempenhada pelo 

requerente é exatamente a mesma constante no Anexo 3 da Portaria nº 

1.885/2013. Além disso, consigno que o autor preenche também ao 

requisito 2, item “b”, da citada portaria, qual seja, empregados que 

exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. Portanto, inconteste o direito ao adicional pugnado. Sem 

respaldo o argumento do requerido quanto ao não risco da atividade 

desempenhada pelo requerente, eis que a atividade de vigia inegavelmente 

coloca em risco aquele que a desempenha, por ser este o responsável 

por proteger a integridade do patrimônio vigiado, bem como integridade 

física das pessoas pelas quais este fica responsável. Apesar de não se 

utilizar de arma de fogo, inegável que se valerá de outros meio de 

repressão imediata frente a qualquer ameaça que vier a surgir em face 

das referidas integridades pelas quais zela, o que sem dúvida coloca o 

agente de frente com o risco de ser ameaçado ou agredido. Este é o 

entendimento do nosso Tribunal de Justiça, vejamos: REMESSA 

NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO -
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NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - FUNÇÃO DE VIGIA - CABIMENTO 

QUANDO COMPROVADAS AS CONDIÇÕES PERIGOSAS - ATUALIZAÇÃO 

DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE 

POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE 

A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO 

STF - HONORÁRIOS MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 

4º, INCISO II DO CPC - SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Nos termos da Lei Municipal 

faz jus à percepção do adicional de periculosidade, no percentual de 30% 

(trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, 

penosas e/ou insalubres. 2. Juros de mora, a partir da citação válida, 

observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à 

caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à 

correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 

do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.3. 

Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários 

advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, 

inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I 

a IV, ambos do artigo 85 do CPC. (TJMT, Apelação / Remessa Necessária 

167472/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, 

Publicado no DJE 03/10/2017) (negritos acrescidos). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO 

TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL – OCUPANTE DE CARGO 

EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - 

ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 

4.357 E 4.425– RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE 

RETIFICADA. 1. O Servidor público que fica exposto de forma permanente 

a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento 

do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da 

NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, 

Publicado no DJE 23/05/2016). 2. Efeito do julgamento das questões de 

ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que 

deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da 

caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o 

IPCA-E. 3- Recurso desprovido. 4- Sentença parcialmente retificada (TJMT 

Apelação/Remessa Necessária 14922/2017, DESA MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017) (negritos 

acrescidos). CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL – VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO – 

ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16 – MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO – DESPROVIDO. Estando o servidor em 

exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, 

nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus 

ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no 

Anexo 3, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego. (TJMT, Ap 

46962/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 

31/03/2016) (negritos acrescidos). Quanto à alegação do requerido de 

impossibilidade de concessão do adicional de periculosidade, ante a forma 

de remuneração percebida, qual seja, subsídio, a teor da redação do art. 

39, §§4º e 8º da Constituição Federal, esclareço que se efetuando uma 

análise literal do referido texto, de fato, poder-se-ia acreditar na existência 

de vedação ao recebimento de adicional de periculosidade pela parte 

autora, entretanto não se pode olvidar que referido adicional é direito 

social conferido aos trabalhadores pelo art. 7º da Constituição Federal, o 

que exige, portanto, que referidos dispositivos sejam interpretados 

sistemática e harmonicamente, a fim de garantir a coexistência entre eles. 

Nesse sentido, leciona Celso Bandeira de Mello[1]: (...) o disposto no art. 

39, §4º, tem que ser entendido com certos temperamentos, não se 

podendo admitir que os remunerados por subsídios, isto é, por parcela 

única, fiquem privados de certas garantias constitucionais que lhes 

resultam do §3º do mesmo artigo, combinado com diversos incisos do art. 

7º, a que ele se reporta. Por esta razão, quando for o caso, haverão de 

lhes ser aditados tais acréscimos, deixando, em tais hipóteses, de ser 

única a parcela que os retribuirá. Aliás, a expressão “parcela única” é 

rebarbativa, pois “parcela” significa parte de um todo maior... (...) Acerca 

dessa antinomia de normas, são esclarecedoras as palavras de Angelo 

Braga Netto Rodrigues[2], ao pontuar que: A aparente antinomia entre 

estes [direitos constitucionalmente previstos] e os §§3º e 4º do art. 39 

deve ser interpretada de modo a compatibilizá-los, retirando-se a máxima 

eficácia dos dispositivos constitucionais através de uma mera 

interpretação sistemática, teleológica e harmonizadora compreensiva da 

possibilidade cumulação destes. (...) Em suma, presume-se que a lei 

instituidora do regime de subsídios abarcou e acabou com todas as 

vantagens pessoais do servidor público, eis a regra, a comportar 

exceções, entre as quais se destaca a possibilidade da lei, de forma 

expressa, concomitante ou posteriormente à instituição do regime de 

subsídio, prevê o adicional de insalubridade para certa categoria de 

servidores públicos, quando há razões justificadas para se proceder a 

uma discriminação no interior dessa categoria, a fim de atender aos 

princípios da isonomia, proteção à saúde do trabalhador e dignidade da 

pessoa humana, interpretando-se de forma a conferir máxima eficácia aos 

direitos fundamentais de segunda geração. Nesta vertente, trago à baila o 

entendimento esposado pelo Tribunal Superior do Trabalho acerca do tema 

discutido nesse feito, vejamos: “VIGIA. DIREITO AO ADICIONAL DE 

PERICULOSIDADE PREVISTO NO ARTIGO 193, INCISO II, DA CLT , 

INSERIDO PELA LEI Nº 12.740/2012. ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA 

PATRIMONIAL E DE SEGURANÇA DE BENS E DE PESSOAS. APLICAÇÃO 

IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. Discute-se, no 

caso, o direito ao adicional de periculosidade para empregado que trabalha 

na função de vigia, tendo em vista o inciso II do artigo 193 da CLT, incluído 

pela Lei nº 12.740/2012, o qual instituiu o adicional de periculosidade para 

as atividades que exponham o trabalhador a risco de roubo ou outras 

espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança 

pessoal e patrimonial. Antes do advento da referida Lei, a jurisprudência 

trabalhista entendia que, por expressa ausência de previsão legal, não 

seria possível o deferimento do adicional de periculosidade ao vigia, 

exceto se comprovado, no caso concreto, que o empregado trabalhava 

nas mesmas condições dos vigilantes estando presentes os mesmos 

requisitos exigidos pela lei a esses profissionais, tais como, porte de 

armas e submissão a treinamento específico. A lacuna legal, no entanto, 

deixou de existir com a introdução do inciso II ao artigo 193 da CLT, que 

instituiu, expressamente, o direito ao adicional de insalubridade para os 

trabalhadores expostos a riscos de "roubos ou outras espécies de 

violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial". Reconheceu o legislador que os trabalhadores que laboram 

nessas circunstâncias fazem jus a uma remuneração que compense 

financeiramente os riscos da atividade, como é o caso, por exemplo, dos 

vigias e dos vigilantes, sendo, a partir de então, irrelevante a nomenclatura 

dos cargos ocupados por empregados que laborem nas condições 

previstas no novo comando da CLT, bem como a utilização ou não de arma 

em serviço ou a submissão ou não a treinamento específico. Desde que 

comprovados os requisitos legais para o seu deferimento, vigias e 

vigilantes têm direito ao adicional de periculosidade, indistintamente, pois a 

lei não determinou que esse adicional seja pago a uma categoria 

profissional específica, mas a todos os trabalhadores que, no exercício de 

suas funções, experimentem risco acentuado em virtude de exposição 

permanente a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. E não poderia ser 

diferente, pois o que a lei não fez não é dado ao intérprete fazê-lo. Se os 

vigilantes, que recebem treinamento adequado e têm porte de armas, 

estão expostos a perigo, o que se dizer do perigo que enfrentam os 

vigias, que desprovidos de qualquer instrumento de defesa exercem, 

cotidianamente, atividade de segurança de bens e de pessoas. Na 

realidade, essa circunstância o expõe, ainda mais, ao risco acentuado de 

que trata o artigo 193, inciso II, da CLT. Quando quis se referir a uma 

categoria específica, a lei o fez, ao introduzir o § 3º ao artigo 193, 

estabelecendo a possibilidade de serem descontados ou compensados do 

adicional de periculosidade outros da mesma natureza eventualmente já 

concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo, como é o caso, por 

exemplo, do adicional de risco de vida. O que não significa que apenas 

esses profissionais sejam os destinatários da norma. Tanto é assim, que a 

NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta as atividades 
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e operações perigosas, em seu Anexo 3, aprovado pela Portaria MTE nº 

1.885, de 2 de dezembro de 2013 , definiu como destinatários da norma 

outros profissionais não expressamente nela inseridos. Mas, embora a NR 

16 faça referência expressa apenas a determinados empregados, entre 

eles os vigilantes (Lei nº 7.102/1983), não se pode entender que o vigias 

estejam excluídos do direito, porquanto a referência aos profissionais 

citados na norma regulamentadora é meramente exemplificativa e não 

afasta do seu alcance outros profissionais que exerçam em condições 

semelhantes atividade sujeita aos perigos de que trata o inciso II do artigo 

193 da CLT. Se a lei garante o adicional para aqueles que recebem 

treinamento adequado e portam armas, tendo capacidade e preparo para 

se defenderem, quanto mais àqueles que realizam atividade semelhante 

sem todo esse aparato. Estando-se diante de questão que envolve a 

segurança dos trabalhadores, direito fundamental insculpido na 

Constituição Federal de 1988, há que se conferir a máxima efetividade 

possível ao comando legal. Portanto, o empregado que labora na função 

de vigia tem direito ao adicional de periculosidade, porque amparado pelo 

inciso II do artigo 193 da CLT, não havendo, sequer, falar em necessidade 

de regulamentação da questão pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

Embora o artigo 196 da CLT preconize que "os efeitos pecuniários 

decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade 

serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos 

quadros aprovados pelo Ministro do Trabalho", no caso do adicional de 

periculosidade previsto no artigo 193, inciso II, da CLT, a regulamentação é 

irrelevante, tendo em vista que esse dispositivo já deixa claro quais 

empregados fazem jus ao benefício, sendo desnecessário, portanto, que 

a questão seja esmiuçada por profissionais qualificados a fim de se definir 

o alcance da norma legal, que, como referido, prescinde de maiores 

esclarecimentos. Desse modo, a Portaria nº 1.885, de 2/12/2013, expedida 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego não vincula nem limita o direito do 

empregado abrangido pelo inciso II do artigo 193 da CLT, de forma que o 

Regional, portanto, ao indeferir o adicional de periculosidade ao 

reclamante, violou o citado dispositivo. Recurso de revista conhecido e 

provido. (TST - RR: 5417820145120003, Relator: José Roberto Freire 

Pimenta, Data de Julgamento: 25/11/2015, 2ª Turma, Data de Publicação: 

DEJT 04/12/2015) (negritos acrescidos). Igualmente deve ser afastado o 

argumento de defesa do ente estatal de ausência de regulamentação do 

adicional de periculosidade, uma vez que referido direito é 

constitucionalmente assegurado no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal e 

art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, sendo que a suposta 

eficácia limitada de referidos dispositivos legais são indubitavelmente 

completados pelos termos da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do 

Trabalho e pela aplicação analógica dos termos da CLT. Apesar da 

relação em debate ser estatutária, inexiste vedação em se aplicar por 

analogia os dispositivos constantes na CLT. No caso em concreto a 

aplicação da CLT deve se dar analogicamente no que tange ao percentual 

do adicional pugnado, qual seja, 30% (trinta por cento), tendo em vista que 

inexiste legislação estadual específica que altere referido percentual. 

Deste modo, diante do conjunto probatório posto nos autos verifica-se que 

a atividade laboral que o requerente exercia, qual seja, vigia, faz jus ao 

recebimento do adicional de periculosidade, possuindo o pagamento do 

referido adicional previsão expressa no art. 87 da Lei Complementar 

Estadual 04/90. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na 

inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o 

fim de condenar o requerido, Estado de Mato Grosso, ao pagamento do 

adicional de periculosidade ao requerente no montante 30% (trinta por 

cento) sobre o salário mínimo, com os reflexos cabíveis, desde 

12/06/2013, com juros de mora e correção monetária, sendo que para fins 

de correção monetária deverá ser calculada Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença, e 

os juros de mora, a partir da citação válida, serão observados os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009. Submeto os autos ao 

reexame necessário, por força do art. 496, I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar o sucumbente ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista a isenção legal conferida ao requerido 

pela Lei Estadual nº 7.603/2001. CONDENO o requerido ao pagamento de 

honorários de sucumbência, cujo montante será equivalente ao percentual 

mínimo previsto sobre o valor da condenação a ser percebido pela parte 

autora, o qual apenas será possível apurar em sede de liquidação de 

sentença, momento em que se verificará em qual dos incisos do art. 85, 

§3º, do Código de Processo Civil será incidente. Após, o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 22 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] MELLO, Celso Antonio Bandeira 

de. Curso de Direito Administrativo, 26ª ed., p. 270/272. [2] MELO, Ângelo 

Braga Netto Rodrigues de. Adicional de insalubridade vs. Subsídio: 

percepção simultânea e base de cálculo. Interesse Público – IP, Belo 

Horizonte, ano 16, n.85, p. 241-263, maio/jun. 2014)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000831-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOAQUIM SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de ação de “Ação de Restabelecimento de 

Auxílio-doença c/c Aposentadoria Por Invalidez com Pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por SEBASTIAO JOAQUIM SILVA contra 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos. Após o recebimento da presente, a autora requereu sua extinção, 

tendo em vista já existir outra demandada semelhante que fora distribuída 

primeiramente. Os autos vieram conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, em análise dos presentes autos 

e dos autos de número 1000697-61.2018.8.11.0011, verifico que 

realmente há duplicidade de pleito de Ação Previdenciária envolvendo as 

mesmas partes. Preceituam os parágrafos 1º ao 3º, do art. 337 do NCPC, 

que a litispendência ocorre quando: § 1o Verifica-se a litispendência ou a 

coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma 

ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência, quando se repete ação, 

que está em curso. Nas lições de Fredie Didier Júnior[1]: há litispendência 

quando pendem processos com mesmo conteúdo. A mesma situação 

jurídica controvertida é posta em mais de um processo para ser resolvida. 

Enfim, há litispendência quando o Poder Judiciário é provocado a 

solucionar o mesmo problema em mais de um processo. Portanto, tendo 

em vista que ambas as demandas são aparelhadas com o mesmo pedido e 

causa de pedir, flagrante a ocorrência de litispendência. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DE 

LITISPENDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NOS AUTOS 

PRINCIPAIS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA QUE NÃO 

DESCARACTERIZA A LITISPENDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR, 

AC 1389367-7, 6ª Câmara Cível, Rel.: Prestes Mattar, j. 15.09.2015) O 

Novo Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 485 que: “Extingue-se 

o processo, sem resolução do mérito quando: V - reconhecer a existência 

de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI – verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual.” Assim, 

verificando-se a presença da litispendência, a extinção do processo sem 

a resolução do mérito - art. 485, V e VI do NCPC – é medida que se impõe. 

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, V e VI do CPC. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, todavia, SUSPENDO sua exigibilidade, 

uma vez que beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, §3º, do 

CPC. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] In: Curso de Direito Processual Civil - Processo Coletivo. 5 ed. Bahia: 

Editora JusPodivm, 2010, p. 172.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001198-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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Intimação da Procuradora da parte autora para comparecer na audiência 

de Instrução e Julgamento designada para o dia 27/11/2018, às 16h00min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, devendo ser 

apresentado rol de testemunhas no prazo legal, conforme determinado 

pela portaria nº 053/2016.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000430-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORMIGHIERI, CRUZ, BUSTAMANTE & SOUZA LTDA - EPP (RÉU)

LUIZ GILSON FORMIGHIERI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Prefacialmente, embora os autos me tenham vindo conclusos para 

saneamento do feito ou julgamento antecipado, verifico que o presente 

não se encontra maduro o suficiente para o seu deslinde, eis que se 

encontra pendente a análise do pedido de inversão do ônus da prova, 

formulado pela parte autora, que passo a apreciá-lo. Explico. Embora haja 

divergência quanto a ser a inversão do ônus da prova regra de instrução 

ou de julgamento, filio-me à corrente segundo a qual o julgador deve 

apreciar sua incidência preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo a reabertura de oportunidade. Nesse sentido, vem 

entedendo o STJ, vejamos: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS 

DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO 

DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO 

PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope 

legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 

12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso 

dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 

18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, 

VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de 

julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como 

norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a 

cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). 

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no 

comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a 

inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz 

(sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, 

§1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão 'ope judicis' do 

ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento 

do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não 

incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para 

apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a 

Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 

802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011). (negritos acrescidos). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS 

ANALISADOS: 6º, VIII, E 14, § 4º, DO CDC. 1. Ação de indenização por 

danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 

14.09.2005. Dessa ação foi extraído o presente recurso especial, 

concluso ao Gabinete em 25.06.2013. 2. Controvérsia acerca da 

responsabilidade do médico na cirurgia estética e da possibilidade de 

inversão do ônus da prova. 3. A cirurgia estética é uma obrigação de 

resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado 

específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá 

a inexecução desta. 4. Nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com 

inversão do ônus da prova. 5. O uso da técnica adequada na cirurgia 

estética não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não 

cumprimento de sua obrigação. 6. A jurisprudência da 2ª Seção, após o 

julgamento do Reps 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

DJe de 21.09.2011, consolidouse no sentido de que a inversão do ônus da 

prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. 7. Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1395254 SC 2013/0132242-9, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/10/2013, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)” (negritos 

acrescidos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE 

INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. A 

análise da controvérsia quanto ao momento processual para inversão do 

ônus da prova prescinde de novo exame de provas e de fatos, razão pela 

qual não incide o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do 

ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento 

do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não 

incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para 

apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 21/9/2011). 3. Agravo 

interno ao qual se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 355628 RO 

2013/0176931-8, Relator:  Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de 

Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

04/12/2017)” (negritos acrescidos) Pois bem. Pugna a parte autora, pela 

inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. O instituto da inversão do ônus 

probandi por determinação judicial – ope iudicis – exige que, num contexto 

de relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, verifico que a 

parte autora está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve 

ser atribuído à ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos 

moldes do contratado pelas partes litigantes, o que lhe será muito mais 

fácil do que exigir do autor a prova do contrário. Desta forma, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, ante ao acima decidido, 

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 dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 25 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000793-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000793-76.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA 

LTDA Vistos. Certifique-se acerca do decurso de prazo para oferta de 

contestação pelo requerida Construtora Roberto Braga Ltda. 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, 25 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000800-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

a data 14/12/2018 às 13h00min para a realização da perícia médica da 

parte autora quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos 

e assistente técnico a qual será realizada no Edifício do Fórum desta 

Cidade e Comarca pelo perito, Luiz Carlos Pieroni, fazendo-se acompanhar 

da parte autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA, 

devendo apresentar os exames e laudos médicos que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001656-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDES CALONGA VASQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Beneficio de Amparo 

Assistencial ao Portador de Deficiência Incapacidade com Pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por ENILDES CALONGA VASQUES, 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando em resumo, que é portador de 

deficiência, não havendo como prover renda necessária ao seu sustento 

e de sua família, razão pela qual pleiteia o benefício de prestação 

continuada. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 16158833/ 

16159557. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de 

direito indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, em que 

pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Explico. O conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido, uma vez que a concessão do Amparo Assistencial 

ao Deficiente prescinde da comprovação, ainda que por meio de indícios 

na atual fase processual, da hipossuficiência econômica e da deficiência, 

o que nos autos não restou convalidado. O raciocínio ora desenvolvido 

provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido 

o seguinte posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, embora traga aos autos indícios 

da incapacidade alegada por meio dos atestados médicos, não consta 

prova equivalente à hipossuficiência necessária à concessão do amparo 

pretendido, necessitando assim o feito de maior dilação probatória. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos apontem um 

cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente 

de compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. Como quesitos do Juízo, o expert deverá 

responder: 1. O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental? 

2. Qual ou quais? 3. O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para 

todo e qualquer tipo de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio 

sustento? (Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 

2º, Decreto 6.214/07). 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? 

Há prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em 

caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07). 5. Sendo 

portador de alguma doença, é possível estimar as datas prováveis do 

início e do término? 6. O grau de incapacidade da autora e parcial ou total? 

A incapacidade e temporária ou permanente? 7. A parte autora necessita 

de intervenção cirúrgica? Aportando o estudo social aos autos, DIGAM as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias. ENCAMINHEM-SE os quesitos. No 

mesmo passo, NOTIFIQUE-SE o Assistente Social, para que proceda ao 

estudo social na residência da autora, devendo verificar se a autora 

preenche os requisitos do art. 20 e seus dispositivos, da Lei 8.742/93. 

Apresentado o resultado da perícia e o laudo psicossocial, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a 

realização da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE 

pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso 

(anexando cópia da presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da 

Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria 

de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. Por fim, 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001663-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001663-24.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): WEDERSON SILVA DOS SANTOS RÉU: JULIANA DOS 
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SANTOS FERREIRA Vistos. I) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

II) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita conforme requerido, podendo 

ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 

III) Processo em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II) A presente ação é 

de exoneração de pensão alimentícia. Rege-se, portanto, pelo rito especial 

da Lei nº 5.478/68, em razão do disposto no artigo 13. IV) Quanto ao 

pedido de Tutela Antecipada dos alimentos, INDEFIRO, por ora, mormente 

porque, não há, neste instante, informação segura de ambas as partes 

para aferir o binômio necessidade/possibilidade. Explico. A ação de 

exoneração de alimentos tem como pressuposto a alteração do binômio 

possibilidade/necessidade, sendo que, se demonstrada à efetiva alteração 

na capacidade do adquirente, cabível a readequação da pensão 

alimentícia. A exoneração alimentícia encontra sustentáculo no artigo 

1.699 do atual Código Civil (Lei nº 10.406/2002), o qual dispõe: Art. 1.699. 

Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de 

quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar 

ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração 

do encargo. Sobre o tema em tela, Silvio Rodrigues[1] leciona: “Uma vez 

fixada, a pensão alimentícia pode ser alterada, por reclamação de 

qualquer das partes, desde que se evidencie ter sobrevindo mudança na 

fortuna de quem fornece os alimentos, ou de quem os recebe. Assim, por 

exemplo, se com o crescimento os filhos necessitam de maiores recursos 

para estudo e vestuário, ou se provam que a situação financeira do pai 

melhorou, em relação à anterior, deve o juiz conceder aumento da pensão 

alimentícia; ao contrário, se o pai prova que seus ganhos diminuíram, ou 

que um dos filhos se tornou maior ou que uma filha contraiu matrimônio 

etc., pode pedir redução dos alimentos a que foi anteriormente 

condenado” (CC/1916, art. 401; CC/2002, art. 1.699) Com efeito, os fatos 

ensejadores desta mudança devem restar devidamente demonstrados, 

pois, é pacífico o entendimento no sentido de que a agravação, redução 

ou a exoneração de alimentos depende de prova robusta nos autos. IV) 

CITE-SE a requerida, no endereço descrito na exordial, e INTIME-SE o 

requerente, a fim de que compareçam à audiência de conciliação, 

instrução e julgamento que DESIGNO para o 13/11/2018, às 16h00min 

acompanhados de seus advogados e de suas testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora em arquivamento do pedido e da parte ré em confissão e 

revelia (Lei n.º 5.478/68, artigo 7º). Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a parte ré contestar, desde que o faça por intermédio de advogado 

e se não tiver condições informe quando da intimação, devendo lhe ser 

nomeado defensor dativo, passando-se, em seguida, à instrução 

processual, de modo que deverão as partes apresentar provas na 

solenidade e trazer as testemunhas independente de intimação sob penas 

de preclusão. V) Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. VI) CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] In: Direito Civil. 

Vol. 6. Direito de Família. 27ed. São Paulo. Saraiva. p. 425.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001252-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA CORREA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 24/09/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16159712, em 29/10/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001128-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SOUSA MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 27/09/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16161893, em 29/10/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001277-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CARLOS TEIXEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 24/09/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16081578, em 29/10/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001276-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MESSIAS CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 17/09/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16120659, em 29/10/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001247-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE LUIZA PONTUAL GONCALVES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 24/09/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16120665, em 29/10/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001235-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MEDIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 24/09/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16120675, em 29/10/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001297-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO TADEU DE CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 24/09/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16136695, em 29/10/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001332-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 24/09/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16136702, em 29/10/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001340-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 24/09/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16159717, em 29/10/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001355-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 24/09/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16136708, em 29/10/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000360-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME MOTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

PAULO MOTA COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONES MOTA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

NILVA ROSA DE OLIVEIRA SILVA (TESTEMUNHA)

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)
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MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte requerida de que foi expedida carta precatória 

para oitiva da testemunha Kaique Kelvin dos Santos Cristaldo, bem ainda 

deverá o causídico providenciar as intimações das demais testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo, conforme 

determinado no ID nº 15797626. Mirassol d'Oeste/MT, 29 de outubro de 

2018. CAROLINE DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232707 Nr: 3421-60.2015.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Torres Veloso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 408, cujo 

teor transcrevo:" Ao dedilhar com vagar a petição inicial referente à ação 

declaratória de nulidade anexada às fls. 107/172, constatou-se a ausência 

das páginas 94/96 (numeração relativa à petição inicial em questão), razão 

pela qual se determina ao embargante que anexe ao processo as páginas 

faltantes, em quinze dias para fins de análise de eventual litispendência, 

ainda que parcial.Outrossim, oficie-se ao digno Juízo da 1ª Vara Federal 

da Subseção Judiciária de Cáceres, MT, para que informe em que fase 

processual se encontra a ação anulatória n.º 1590-86.2015.4.01.3600, 

máxime, se houve a concessão de tutela de urgência no sentido de 

suspender a inscrição do nome do embargante do CADIN ou de sentença, 

assim como encaminhe a este Juízo cópia das referidas decisões.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON VINICIUS PINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Conforme certidão lavrada pelo Gestor Judiciário (id. 15829909), o 

recurso inominado fora interposto intempestivamente, pelo que DEIXO de 

recebê-lo. Por conseguinte, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

Sentença, arquivando-se o feito com as baixas e cautelas de estilo. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 26 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: 1000144-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (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, 26 

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: 1000032-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJUNIO LONGATE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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, 26 

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: 1000207-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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, 26 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 
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Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-48.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY CASADIA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 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: 1000223-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DOMINICI ROSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAKEI - INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-31.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BARBOSA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

LEILAINE PRATES RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(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, 26 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: 8010721-39.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 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: 8010367-72.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

KENKO PATTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAGALHAES RABELLO OAB - SP176713 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 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: 8010005-36.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEDALIA SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 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: 1000808-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MEDEIROS CANADINHA (REQUERIDO)

 

Vistos. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id n. 15025939, 

donde ressai a ausência da demandada mesmo devidamente citada, 

APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de Juizados Especiais 

(nº. 9.099/95). Ademais, DETERMINO que as INTIME, na pessoa do(s) 

advogado(s) caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou 

o julgamento imediato a lide. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in 

albis ou esclarecidas as provas, remetam-se os autos à Juíza Leiga para 

prolatação de sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 26 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: 1000821-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO MENDES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id n. 15583655, 

donde ressai a ausência da demandada mesmo devidamente citada, 

APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de Juizados Especiais 

(nº. 9.099/95). Ademais, DETERMINO que as INTIME, na pessoa do(s) 

advogado(s) caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou 

o julgamento imediato a lide. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in 

albis ou esclarecidas as provas, remetam-se os autos à Juíza Leiga para 

prolatação de sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 26 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: 1000816-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CRISTINO PAIXAO (REQUERIDO)

 

Vistos. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id n. 15578765, 

donde ressai a ausência da demandada mesmo devidamente citada, 

APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de Juizados Especiais 

(nº. 9.099/95). Ademais, DETERMINO que as INTIME, na pessoa do(s) 

advogado(s) caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou 

o julgamento imediato a lide. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in 

albis ou esclarecidas as provas, remetam-se os autos à Juíza Leiga para 

prolatação de sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 26 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: 1000812-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Vistos. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id n. 15571664, 

donde ressai a ausência da demandada mesmo devidamente citada, 

APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de Juizados Especiais 

(nº. 9.099/95). Ademais, DETERMINO que as INTIME, na pessoa do(s) 

advogado(s) caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou 

o julgamento imediato a lide. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in 

albis ou esclarecidas as provas, remetam-se os autos à Juíza Leiga para 

prolatação de sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 26 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: 1000809-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILDIMARQUES ALVES SODRE (REQUERIDO)

 

Vistos. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id n. 15570668, 

donde ressai a ausência da demandada mesmo devidamente citada, 

APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de Juizados Especiais 

(nº. 9.099/95). Ademais, DETERMINO que as INTIME, na pessoa do(s) 

advogado(s) caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou 

o julgamento imediato a lide. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in 

albis ou esclarecidas as provas, remetam-se os autos à Juíza Leiga para 
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prolatação de sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 26 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: 1000833-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO GOMES HENRIQUE (REQUERIDO)

 

Vistos. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id n. 15698900, 

donde ressai a ausência da demandada mesmo devidamente citada, 

APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de Juizados Especiais 

(nº. 9.099/95). Ademais, DETERMINO que as INTIME, na pessoa do(s) 

advogado(s) caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou 

o julgamento imediato a lide. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in 

albis ou esclarecidas as provas, remetam-se os autos à Juíza Leiga para 

prolatação de sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 26 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: 1000846-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. DA SILVA - COFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.P RAMOS COMERCIO DE ROUPAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADMILSON JOSE DINIZ OAB - GO26376 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id n. 15725831, 

donde ressai a ausência da demandada mesmo devidamente citada, 

APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de Juizados Especiais 

(nº. 9.099/95). Ademais, DETERMINO que as INTIME, na pessoa do(s) 

advogado(s) caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou 

o julgamento imediato a lide. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in 

albis ou esclarecidas as provas, remetam-se os autos à Juíza Leiga para 

prolatação de sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 26 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: 1000839-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MEDEIROS CANADINHA 89013085172 (REQUERIDO)

 

Vistos. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id n. 15724585, 

donde ressai a ausência da demandada mesmo devidamente citada, 

APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de Juizados Especiais 

(nº. 9.099/95). Ademais, DETERMINO que as INTIME, na pessoa do(s) 

advogado(s) caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou 

o julgamento imediato a lide. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in 

albis ou esclarecidas as provas, remetam-se os autos à Juíza Leiga para 

prolatação de sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 26 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: 1001132-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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 16109732. 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 
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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, 26 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: 1000946-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUGERI DOUGLAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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 16109705. 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, 26 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: 1000302-06.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por VIVO S/A em 

que alega omissão constante na sentença de ID 12876116 quanto ao dano 

alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum dano moral é 

presumido. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 319 de 585



Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 26 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: 1000323-79.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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, 26 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: 1000446-77.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por VIVO S/A em 

que alega omissão constante na sentença de ID 15059170 quanto ao dano 

alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum dano moral é 

presumido. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 26 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: 1000227-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE MASTELARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (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 
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documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

15124551), 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, 26 

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: 1000515-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELI DE LIMA MARINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX GALANTI NILSEN OAB - SP350355 (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, 26 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: 1000278-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX GALANTI NILSEN OAB - SP350355 (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, 26 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: 1000277-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (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, 26 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: 1000519-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SARA DIAS SILVA CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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, 26 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: 1000521-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SARA DIAS SILVA CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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 
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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, 26 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: 1000538-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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 

15441262), 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, 26 

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: 8010681-18.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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, 26 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: 8010208-66.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE FARIAS SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

MIKAELE SILVA OAB - SP0367381A (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, 26 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: 1000357-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO OAB - MT11985/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM PARTICIPACOES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(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, 26 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: 1000381-82.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA COSTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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, 26 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: 1000168-42.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIELE CAETANO VALENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX GALANTI NILSEN OAB - SP350355 (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, 26 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: 1000670-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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, 26 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: 8010074-68.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NABIA CRISTIANE DE ANDRADE MAZALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000352-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MICAELA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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 

15707499), 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, 26 

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: 1000836-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA ALVES SANTOS (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, 26 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: 8010093-74.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M R AUTO ELETRICA LTDA-ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEAS SILVA MORALES (EXECUTADO)

ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA (EXECUTADO)

E.S.M. COMUNICACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 
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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, 26 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: 8010520-08.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE RITCHELY FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000018-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ENDRE BIRIBILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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, 26 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: 1000368-83.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CANDIDO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Ante a informação de id nº 15739394, 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, 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: 8010212-40.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RAIMUNDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os Embargos à Execução, eis que tempestivos. Nos 

termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do 

NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Caso 

apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e certificado, 

REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do 

FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 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: 8010404-07.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (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. 
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ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 26 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: 1001270-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA VIEIRA DA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADEILTON VIEIRA DA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

WARLA CONCEICAO PIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSIANE VIEIRA DA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 

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: 1000260-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE VELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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, 26 

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: 1000140-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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, 26 

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: 1000258-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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, 26 

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: 1000508-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (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, 26 

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: 1000468-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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, 26 

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: 1000261-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(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, 26 

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: 1000407-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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, 26 

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: 1000183-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA HELENA LINHARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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, 26 

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: 1000212-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TATYANE APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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, 26 

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: 1000317-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL GARNICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 326 de 585



ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(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, 26 

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: 1000315-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LACERDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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, 26 

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: 1000273-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE OLIVEIRA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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, 26 

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: 1000162-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROSA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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, 26 

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: 1000265-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO APARECIDO LEONARDI SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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, 26 

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: 1000129-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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 
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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, 26 

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: 1000333-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILOMAR MARQUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA POSSAVATIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (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, 26 

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:

LUCIANO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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, 26 

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)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (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, 26 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000074-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA NERES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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, 26 

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: 1000199-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE DE ARAUJO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 
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2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CHAVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON ANTUNES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-60.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DO CARMO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000073-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JERFIS DA SILVA TAMBOLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANEIDE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000060-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEILTON PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CEVADA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA ROCHA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUBSON FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

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)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 
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§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-35.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001664-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 16196324 dos presentes autos bem como, da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 12 de Fevereiro de 2019 às 

17:00 horas. 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: 1000772-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARTINS PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 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: 1000358-39.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE OLIVEIRA ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-46.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER BIZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010077-91.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA APARECIDA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 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: 8010074-39.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES CABRAL CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO PELLENZ JUNIOR OAB - MT0018240A (ADVOGADO(A))

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 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: 1001670-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA NUNES MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID. 16210372 dos presentes autos, bem como, da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 13 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: 1000126-27.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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, 26 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: 1001669-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL CERQUEIRA HERNANDES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 13 de Fevereiro de 2019 às 

14h00min. 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-16 INCIDENTES

Processo Número: 1001125-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VARCONTI DE SOUZA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ (EXCIPIENTE)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 15825663, de modo que DETERMINO que 

se proceda à citação da reclamada, bem como que a Serventia do Juízo 

DESIGNE nova data para a realização da audiência de conciliação nestes 

autos. Caso reste infrutífera, INTIME-SE a autora para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 

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: 1001013-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos(a) advogados(a) das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 13 de Fevereiro de 2019 às 

15h00min. 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 
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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: 1001031-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 11 de Dezembro de 2018 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: 1000489-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENON GONCALVES HARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos(a) advogados(a) das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 18 de Dezembro de 2018 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: 1000832-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALIFE FERNANDES LIU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 15776547 dos presentes autos, bem como, da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 20 de Fevereiro de 2019 às 

14h00min. 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: 1000487-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENON GONCALVES HARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos(a) advogados(a) das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 19 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: 1001015-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

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 13 de Fevereiro de 2019 às 

15h30min. 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: 1000322-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos(a) advogados(a) das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 19 de Fevereiro de 2019 às 

14h00min. 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: 1000879-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JODIMAR VENANCIO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 14781841 audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 20 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 
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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: 1000596-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 13 de Fevereiro de 2019 às 

16h00min. 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: 1000488-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENON GONCALVES HARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 19 de Fevereiro de 2019 às 

13h00min. 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: 1000549-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de Fevereiro de 2019 

às 16h30min. 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: 1001032-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA AMARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 13 de Fevereiro de 2019 às 

17h00min. 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: 1001084-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 19 de Fevereiro de 2019 às 

15h00min. 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: 1001062-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

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 19 de Fevereiro de 2019 às 

15h30min. 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: 1001059-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

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 dia 13 de Fevereiro de 2019 

às 17h30min. 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: 1001290-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DE JESUS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 334 de 585



JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL PEREIRA DE MACEDO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 19 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: 1000748-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

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 19 de Fevereiro de 2019 às 

16h30min. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001094-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA COSTA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 19 de Fevereiro de 2019 às 

17h30min. 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: 1000539-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI MARINHO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados das partes acerca da audiência 

de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de Fevereiro de 2019 às 13:00 

horas. 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 sua advogada 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: 1000187-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

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 20 de Fevereiro de 2019 às 

13h00min. 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: 1000681-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN TASSI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 20 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000678-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THALLITA KELEN FONSECA CASTRILLON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (RÉU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 22 de Janeiro de 2019 às 

16h00min. 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: 1000323-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE KELY GONCALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 19 de Fevereiro de 2019 

às 16:00 horas. 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 
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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: 1000485-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENON GONCALVES HARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos(a) advogados(a) das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 12 de Março de 2019 às 

13h00min. 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: 1001017-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIER REZENDE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

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 dia 19 de Fevereiro de 2019 

às 17:00 horas. 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: 1000483-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENON GONCALVES HARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 13 de Março de 2019 às 

13h00min. 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: 1001246-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LISBOA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 18 de Dezembro de 2018 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: 1001665-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO ORLANDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN SANTOS DA COSTA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constate do id.1696916 dos presentes autos, bem como, da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de Fevereiro de 2019 

às 17h30min. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000500-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RICCI FILHO (REQUERENTE)

CLEIDE DA PENHA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos(a) advogados(a) das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 29 de Janeiro de 2019 às 

14h00min. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-32.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME TIAGO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (EXECUTADO)

ATLANTICA COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 15978215 e juntado ao Id. 16222767, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 29 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001436-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO VIANA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REQUERIDO)

 

Vistos. DEFIRO o petitório de id nº 16088628, de modo que concedo o 

prazo de 30 (trinta) dias para a mesma apresentar os documentos 

necessários ao recebimento da exordial, sob pena de indeferimento. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 29 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: 1000126-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAIVA BARBOSA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 447587-9, 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 15817419, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010136-79.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 448366-9, 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 15753493, 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001597-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente THIAGO REGIS DOS SANTOS pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001632-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente SUELLEN MENEZES BARRANCO pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001634-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001637-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente THIAGO REGIS DOS SANTOS pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001648-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 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: 8010151-14.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 448363-4 consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 15736201, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000141-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEIR DA SILVA CUSTODIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRASSOL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 448472-P consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16171988, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001607-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICLO CAIRU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA RIBEIRO GONCALVES LIMA OAB - RO0002800A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.ALVES DA SILVA - COMERCIO-ME - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. CUMPRA-SE conforme deprecado, servindo cópia do presente 

como mandado, procedendo-se com a intimação da equipe do Juízo para 

cumprimento do ato. Cumprido integralmente, DEVOLVA-SE a vertente 

Carta Precatória grafando as nossas melhores homenagens. Caso 

ocorram quaisquer das situações dispostas no artigo 393 da CNGC/MT, 

devido e previamente citado o executado e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente missiva. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 29 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: 1001655-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente ROBSON DOS REIS SILVA pretende receber créditos oriundos 

de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 90176 Nr: 3754-22.2009.811.0011

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson dos Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico que procedo com a intimação do douto causídico Dr. Anatoly 

Hodnhik Junior, a fim de que proceda com a devolução dos presentes 
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autos, ante a publicação da Portaria de Correição n. 02/2018, que 

designou Correição Ordinária neste Juízo, no período de 05/11 a 

07/12/2018, uma vez que já decorreu o prazo de vistas dos presentes 

autos, considerando o artigo 6º da referida Portaria.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001635-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. DA SILVA VIEIRA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001634-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DENILSON THEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001634-40.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

REQUERIDO: JAIR DENILSON THEVES Vistos, etc. Ante a ausência do 

comprovante de recolhimento das custas judiciais necessárias a 

distribuição da missiva, intime-se a parte interessada para que acoste aos 

autos no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de recolhimento das 

custas judiciais, nos termos do art. 388, parágrafo único, da CNGC/MT, ou, 

acoste decisão comprovando a concessão dos benefícios da gratuidade 

judiciária. Não sendo apresentado o comprovante no prazo de 30 (trinta) 

dias, ou, decisão concedendo a gratuidade judiciária, ante o que dispõe a 

CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, promovendo as 

baixas e anotações de estilo, conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. 

Do contrário, com a juntada do comprovante ou decisão, cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 15 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001775-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO HASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DUCCI LOURENCO OAB - MT0019982A (ADVOGADO(A))

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI OAB - MT0013461S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PRADO DE MELO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001771-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO HASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI OAB - MT0013461S 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT0015079A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PRADO DE MELO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001822-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA SCOLARO BORSATO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001876-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Luiz Gallo e outros (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR RIBEIRO OAB - MT0003562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA FENNER RAMOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85703 Nr: 2381-12.2015.811.0086

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Badan Faria, ADEMIR FERRAZ DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Vistos etc.

Quanto as preliminares, alega nulidade do procedimento administrativo 

disciplinar que embasou a presente demanda, bem como a prescrição.

No que concerne a esta última, a questão da prescrição fora afastada por 

ocasião do Julgamento do Agravo de Instrumento n. 174862/2015, juntado 

aos autos às fls. 753/780v. Ademais, já julgou o Supremo Tribunal Federal, 

em tese de Repercussão Geral, que o Ressarcimento ao Erário é 

imprescritível, em consonância com o art. 37, § 5º, da CF. (RE 852475).

Como o único pedido do Ministério Público é de Ressarcimento dos Valores 

ao Erário, conforme item “f”, de fls. 20v/21, não se pode cogitar a 

prescrição, conforme fundamentação acima.

Quanto ao cerceamento de defesa no PAD, entendo que demanda dilação 

probatória a verificação deste, sendo que de acordo com a súmula 

vinculante n. 5, mostra-se desnecessária a defesa técnica em sede de 

procedimento administrativo, única hipótese possível de conhecimento de 

plano:

Súmula Vinculante 5

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 

disciplinar não ofende a Constituição.

Destarte, as outras alegações quanto à nulidade do procedimento 

administrativo se confundem com o mérito e com este serão analisadas.

Importante acrescentar, ainda, que todos os documentos que instruem 

esta demanda estão sendo objeto de processo judicial, estando sujeitos 

ao contraditório e ampla defesa plenos, sendo objeto de cognição 

exauriente.

Afasto as preliminares suscitadas na contestação, declaro saneado o 

feito.

 Fixo como ponto controvertido a pratica de ato ilícito por parte dos 

requeridos, bem como o dever destes ressarcirem o Erário Público.

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especifiquem 

as provas que pretendem produzir, esclarecendo a necessidade e 

adequação, sob pena de indeferimento.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 491 Nr: 1572-08.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CA-FD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, Taryanne Oliveira Sampaio de Bastiani - OAB:MT 22.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 221 dos autos, com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104996 Nr: 3291-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pará - Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinho Antônio Novelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

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.: 113909 Nr: 692-25.2018.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Peretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC 

– REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO 

E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – 

INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ 

O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART.982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I).” (Sem 

grifos no original).

Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão estadual de 

todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames 

do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o trânsito em julgado do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82756 Nr: 627-35.2015.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dadi Mirna Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Embargos à 

Execução proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em 

desfavor de Dadi Mirna Silva, com fundamento no art. 487, inciso I, do 
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Código de Processo Civil para fins de:HOMOLOGAR o cálculo disposto às 

fls. 13/16;RECONHECER o excesso de execução nos autos da Ação de 

Cumprimento de Sentença n. 3584-19.2009.811.0086 – Código n. 

44202.DETERMINAR 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.Defiro à Embargada Dadi Mirna dos Santos os 

benefícios da gratuidade da justiça, em razão da condição de 

hipossuficiente reconhecida nos autos da ação principal e que se estende 

aos presentes embargos, nos termos do art. 98 do Manual de Processo 

Civil.Condeno a parte Embargada ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos 

termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando, porém, suspensa a 

condenação a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo 

Civil.Translade-se cópia da presente sentença aos autos da Ação de 

Cumprimento de Sentença n. 3584-19.2009.811.0086 – Código n. 

44202.Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112388 Nr: 7225-34.2017.811.0086

 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: Vanessa Kitagawa Amaral Adiers

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC 

– REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO 

E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – 

INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ 

O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART.982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I).” (Sem 

grifos no original).

Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão estadual de 

todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames 

do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o trânsito em julgado do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44202 Nr: 3584-19.2009.811.0086

 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: Dadi Mirna Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Matello de 

Siqueira - OAB:

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão proferida nos autos da Ação de 

Embargos à Execução n. 627-35.2015.811.0086 – Código n. 82756, 

apenso.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112334 Nr: 7196-81.2017.811.0086

 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: Lidia Maria Maximo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC 

– REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO 

E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – 

INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ 

O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART.982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I).” (Sem 

grifos no original).

Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão estadual de 

todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames 

do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o trânsito em julgado do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113910 Nr: 693-10.2018.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Maria Bosco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 
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DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC 

– REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO 

E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – 

INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ 

O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART.982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I).” (Sem 

grifos no original).

Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão estadual de 

todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames 

do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o trânsito em julgado do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107569 Nr: 4733-69.2017.811.0086

 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: CSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê 

andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo reputar que houve 

desistência e/ou abandono da causa, com a consequente extinção do 

processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115302 Nr: 1492-53.2018.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Ferreira Luis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC 

– REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO 

E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – 

INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ 

O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART.982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I).” (Sem 

grifos no original).

Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão estadual de 

todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames 

do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o trânsito em julgado do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80727 Nr: 3846-90.2014.811.0086

 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: Karine Arens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito do Estado 

de Mato Grosso - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Joaquim Rodrigues 

Júnior - OAB:7044-B, Fábia Carolina Moretto Rizzato Rodrigues - 

OAB:9.301- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93614 Nr: 2223-20.2016.811.0086

 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: OdSO, IVdSC, FAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 Vistos, etc.

Não obstante a falta de localização da parte Requerida por encontrar-se 

em local incerto e não sabido, determino seja o Requerido citado por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 256, I, c.c. o art. 257, 

ambos do Código de Processo Civil, para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Desde já nomeio, a Dra. Suzye M. J. C. Martins para patrocinar os 

interesses do Requerido Julio Marcos Campos de Oliveira, determinando 

que, seja a curadora especial intimada para apresentar a manifestação 

legal pertinente ao caso.

Arbitro desde já, honorários advocatícios conforme meia tabela OAB/MT, 

no valor 2 (dois) URH a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se a Ilustre Causídica nomeado para que apresente a devida 

manifestação no prazo legal.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 
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parte Requerente para que, querendo, se manifeste no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se 

manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Ciência à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91023 Nr: 573-35.2016.811.0086

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleverson Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32645 Nr: 2215-92.2006.811.0086

 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: Eitor Anselmo Busatto, Celia Regina Toniolo Buzato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmil Ramos, Conceição Balan Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO VITALINO - 

OAB:2937/A, Claúdio Vítalino - OAB:MT/2.937-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Moscardi Flora - 

OAB:SP 280.051, MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FLORA - 

OAB:103410, Patrícia Pereira Peroni Tanaka - OAB:SP 194.255

 Da Correção do Polo Passivo em relação a Requerida Conceição Balan 

Ramos.Verifica-se nos autos informação acerca do óbito da Requerida 

Conceição Balan Ramos (fl. 140), sendo que a decisão à fl. 147 

determinou a habilitação do espólio ou dos herdeiros.Nestes termos, 

considerando o conteúdo das manifestações às fls. 150/151 e 154/155, 

oficie-se ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Capivari/SP para que 

informe os endereços dos herdeiros ou espólio da Senhora Conceição 

Balan Ramos, quando, então, a parte Requerente deve proceder com a 

devida habilitação, nos termos do art. 687 e seguintes do Código de 

Processo Civil.Com o ofício, encaminhem-se cópia dos documentos às fls. 

2/6, 32, 124, 137/138 e da presente decisão.4. Da Correção do Polo 

Passivo em relação aos Requeridos Geraldo Ramos Padilha e Antônia 

Cancian Ramos.“Ab initio”, determino a alteração da capa dos autos e do 

Sistema Apolo para inclusão no polo passivo da demanda dos Senhores 

Geraldo Ramos Padilha e Antônia Cancian Ramos.Ademais, denota-se 

informação acerca do óbito do Requerido Geraldo Ramos Padilha (fl. 162), 

de modo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, a teor dos arts. 110 e 313, I, do Código de Processo Civil.Nesse 

ponto, defiro o requerido pelos Autores às fls. 160/161, quando, então, 

oficie-se ao Juízo Deprecado para que adite o conteúdo da missiva para 

fins de intimar a Requerida Antônia Cancian Ramos e inquiri-la acerca da 

existência de processo de inventário (número dos autos e local de 

tramitação) ou herdeiros do Senhor Geraldo Ramos Padilha, os quais 

devem ser discriminados e qualificados (nome, prenome, estado civil e 

estado civil).Com as referidas informações, determino que a parte 

Requerente adote os atos necessários a habilitação do espólio ou 

sucessores do Requerido Geraldo Ramos Padilha, no prazo acima 

referido, nos ditames do art. 313, § 2°, do Manual de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71708 Nr: 219-15.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZBN Materiais de Construção LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Ferreira Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o Patrono da parte Exequente, peticionante da manifestação às 

fls. 61/62 para assina-la, no prazo de 15 (quinze) dias, porquanto, 

apócrifa.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103975 Nr: 2736-51.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROTECNICA R SILVA LTDA ME , Alfredo Ribeiro da 

Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Simioni Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Eletrotécnica R. Silva Ltda 

em desfavor de Humberto Simoni Junior.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 50/52, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 50/52 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o art. 924, 

III, ambos do Código de Processo Civil.

Custas e honorários, conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002628-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO GARCIA (AUTOR(A))

MARIA ROSA FALANQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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 1002628-68.2018.8.11.0086 Vistos. 

Inicialmente, considerando que o documento anexado no ID 16218822 e 

documentos que acompanham não atendem a Resolução nº 03/2018, 

determino que sejam os citados documentos removido do processo, visto 

que anexado de forma correta no documento de nº 16221272 e 

documentos que a acompanham. Em relação à petição anexada no ID 

16222834, verifico que o causídico peticionante não possui procuração no 

feito, motivo pelo qual determino que a parte autora regularize a 
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representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias. No mais, no que 

tange à alegação de descumprimento da tutela concedida, certifique-se a 

secretaria quanto ao cumprimento do mandado e da carta precatória 

expedida para intimação dos requeridos. Cumpridas todas as 

determinações, retornem os autos conclusos para apreciação. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de outubro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002628-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO GARCIA (AUTOR(A))

MARIA ROSA FALANQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262/B 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO MANOEL DE SOUZA GARCIA OAB - MT0010136A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002628-68.2018.8.11.0086 Vistos. Ante a 

urgência evidente do caso em epígrafe e, conforme a situação informada 

pelo autor em petição constante do ID n°. 16222834, de que havia a vaga 

em leito de UTI disponível no Hospital São Benedito, em Cuiabá/MT e que ao 

autor, mesmo estando devidamente regulado sob o n°. 262641189, teria 

sido negada a internação porque o referido hospital aceitaria apenas 

pacientes que necessitassem de cirurgia, DETERMINO que o ESTADO DE 

MATO GROSSO cumpra imediatamente a tutela antecipada deferida pela 

Autoridade Judicial plantonista, realizando a internação do requerente no 

prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, no referido Hospital São 

Benedito, ou outro que também tenha vaga em unidade de terapia 

intensiva, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Consigno que o ESTADO DE MATO GROSSO já foi 

devidamente intimado para o cumprimento da decisão, nos termos da 

certidão constante do ID n°. 16229811. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum, 29 de outubro de 2018 null Luciana de Souza 

Cavar Moretti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 15515 Nr: 190-48.2002.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia deMato 

Grosso-CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Pietro Biazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio Preza Daltro - 

OAB:MT / 7.285, Roberto Carloni de Assis - OAB:MT 11.291

 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 Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84402 Nr: 1622-48.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Capello & Capello LTDA, Diogo Antonio Capellaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz de Brito Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112564 Nr: 12-40.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilceia Carniatto Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo para a parte requerida 

apresentar Embargos, tão pouco comprovou nos autos o pagamento do 

débito. Nos termos da legislação vigente, e do art. 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora a dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111985 Nr: 7027-94.2017.811.0086

 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: Casa de Carnes Chapecó Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Cesar Borssatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maite Martina Santana e Santos 

Benevides - OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão requerida, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para dar 

o devido andamento ao feito, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114504 Nr: 1020-52.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rafael de Arruda Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 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 Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114344 Nr: 924-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivelton Donecelles Pintado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a parte executada foi citada a fl. 20 e 
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deixou transcorrer "in albis" o prazo, consoante certidão de fl. 29. Ato 

contínuo, considerando a certidão de fl. 22 que atestou não ter procedido 

a penhora respectiva, impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu procurador, para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50733 Nr: 1784-82.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Costa Bravo - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robernei Barbosa Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que dê prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99409 Nr: 5959-46.2016.811.0086

 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: WGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSF, TdSC, TAdSC, LdSC, NAdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000933-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JEFERSON SCHEER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000933-79.2018.8.11.0086 Valor da causa: $50,000.00 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARCIO JEFERSON SCHEER 

Endereço: RUA DAS MACAUBAS, 2.413-W, LÍRIOS DO CAMPO, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): OLIANI 

RASPINI - MT0014330A POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE NOVA 

MUTUM Endereço: AVENIDA MUTUM, 1250 N, CENTRO, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido Senhor(a): MARCIO JEFERSON SCHEER Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da petição retro da Parte 

Requerida, bem como, para que manifeste o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 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, 29 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE FERREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000391-61.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CAROLINE FERREIRA DO AMARAL REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do artigo 

355, I do Código de Processo Civil. Quanto a preliminar de inépcia da inicial 

decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome da 

Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 
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imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12340487 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Caroline Ferreira do 

Amaral em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, bem como 

que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC)que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas e faturas, não 

se admite como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito 

tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como 

complemento quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as 

partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo 

julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que o 

nome da Reclamante esteve com restrição por mais de 02 anos aliado ao 

valor irrisório da negativação, inferior a R$100,00 (cem reais), bem como, 

diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige o 

verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

Não vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 
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trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000439-20.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pelo afastamento 

da preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 12468896 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que a assinatura do documento da Reclamante e aquela aposta nos 

documentos apresentados pela Reclamada são semelhantes, o que 

dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte julgado: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Cuida-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c.c Inexigibilidade de Débitos c.c Indenização 

por Danos Morais proposta por Ana Lucia Pereira da Silva em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio de Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP devidamente assinado pelo Reclamante e cópia de seus 

documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 320,24 [Trezentos e Vinte Reais e Vinte e Quatro Centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 
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PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 320,24 [Trezentos e Vinte Reais e Vinte e Quatro 

Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a 

partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAURO DA CONCEICAO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000397-68.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JAURO DA CONCEICAO DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que não há necessidade de produção de provas em audiência, 

nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12346373 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Reparação por Danos proposta por Jauro da Conceição do 

Nascimento em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, 

bem como que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do 

CPC)que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado pelo Reclamante ou 

faturas inadimplidas. Provas estas que se existentes seriam capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo 

que a única prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente 

de telas sistêmicas e contrato sem assinatura, não se admite como meio 

de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento 

desta Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há 

provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, devidamente 

assinado, bem como para corroborar com a existência de outros 

documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a inscrição indevida por si só 

é capaz de ocasionar dano moral passível de indenização, contudo, 

verifico que há negativação preexistente no extrato apresentado pelo 

Reclamante, ao passo que ele não demonstra que todas são indevidas, 

vez que não ficou comprovada a inexistência do débito nos autos 

1000601-49.2017.8.11.0086 que tramitou no Juizado Especial de Nova 

Mutum, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

diante da previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pelo Reclamante, é certo que possui negativação preexistente, 

cuja inexigibilidade não foi demonstrada. Quanto ao pedido contraposto 

formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não 

aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência do 

débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 
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danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 22 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DE ASSUNCAO FACUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000450-83.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JONES DE ASSUNCAO FACUNDES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-62.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CEZAR COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001208-62.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEANDRO CEZAR COELHO REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 24 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CEZAR COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001210-32.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEANDRO CEZAR COELHO REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 
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legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI APARECIDA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001147-70.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: IRENI APARECIDA COSTA REQUERIDO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, consoante se extrai da 

petição anexa à movimentação de id. n. 14892402 destes autos. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de outubro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CEZAR COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001211-17.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEANDRO CEZAR COELHO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. O Reclamante, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação quando da 

distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 24 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-02.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CEZAR COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001212-02.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEANDRO CEZAR COELHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CEZAR COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001213-84.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEANDRO CEZAR COELHO REQUERIDO: CLARO TV Vistos, 
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etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-69.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DOS SANTOS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001214-69.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIMAR DOS SANTOS CUSTODIO REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. A 

Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de conciliação 

quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do termo 

digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de conciliação, 

opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação formulado no 

Id. 15521616. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-39.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DOS SANTOS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001216-39.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIMAR DOS SANTOS CUSTODIO REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. A 

Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de conciliação 

quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do termo 

digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de conciliação, 

opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação formulado no 

Id. 15520975. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELY MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001222-12.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIELY MARTINS FERREIRA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c. com Indenização Por Danos Morais proposta por Mariely 

Martins Ferreira em desfavor de Fundo de Investimentos em Direitos 

Creditórios Não-Padronizados NPL I. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia grafotécnica para solução do 

presente litígio. Ora, no caso, a Reclamante sustenta que não celebrou o 

contrato que constitui o débito cuja declaração de inexigibilidade pretende, 

enquanto, de outro lado, o Reclamado apresentou um contrato com 

assinatura que alega pertencer a Reclamante. Entretanto, tanto dos 

documentos apresentados pela Reclamante, quanto pelo Reclamado, noto 

dissensão nas assinaturas, como na carteira de identidade da 
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Reclamante, na procuração outorgada ao seu advogado e nos 

documentos apresentados pelo Reclamado. Ou seja, para que se resolva 

o conflito, imperioso constatar se as assinaturas, de fato, pertencem a 

Reclamante, isso, por meio do competente exame grafotécnico. Com 

efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que 

demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 

9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA 

ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS 

DE MENOR COMPLEXIDADE. 2. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA 

AFIRMA NÃO POSSUIR CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA 

RECORRENTE, MAS A RÉ TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P 

ARTES. ASSIM, É IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA 

APOSTA NO DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO 

DO JUIZ DA ORIGEM. 3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO 

DE PROVA PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, 

VERIFICA-SE A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS 

DO ART. 3º E 51, II, DA LEI 9.099/95. 4. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE 

DISPÕE O ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA 

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.(TJ-DF - ACJ: 260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314) Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta nos 

documentos apresentados, outro caminho não há a não ser reconhecer 

que não se trata de demanda de menor complexidade. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-24.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DOS SANTOS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001217-24.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIMAR DOS SANTOS CUSTODIO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência 

injustificada na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do 

pedido de desistência da ação formulado no Id. 15520735. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-31.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO ANDRE DE CAMPOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000490-31.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: REINALDO ANDRE 

DE CAMPOS JUNIOR Vistos, etc. A empresa Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, quando da 

distribuição destes autos, não compareceu a assentada, tampouco 

apresentou justificativa plausível de sua ausência. Isso porque, a 

justificativa de ausência apresentada não se mostra suficiente, visto que 

não a Reclamante não guarneceu seu pedido com provas aptas a 

demonstrar circunstâncias que constitui justa causa para a sua ausência, 

ou seja, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 

223, § 1º, do Código de Processo Civil. Dito isto, preceitua o artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, diante da contumácia, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Diante da ausência injustificada da Reclamante, 

opino pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  l e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GESSYJANE FERREIRA DA SILVA TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000480-21.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GESSYJANE FERREIRA DA SILVA TOMAZ REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do termo 

digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 

de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PERY HAUSSEN PETRUS ALVES DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001373-75.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: PERY HAUSSEN PETRUS ALVES DE BRITO SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o 

Reclamante foi intimado em audiência para que em 10 [DEZ] dias 

apresentasse o endereço atualizado do Reclamado para citação [Id. n. 

15324186], contudo o mesmo quedou-se inerte. É certo que o Reclamante 

foi intimado pessoalmente para suprir a determinação judicial, entretanto, 

não há nos autos informação de que tenha cumprido a diligência que lhe 

competia. Assim, considerando a quantidade de processos que este 

Juizado Especial possui e a necessidade de entregar a prestação 

jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse no 

resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 

demonstrou-se a perda superveniente do Reclamante no interesse da lide, 

motivo pelo qual opino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY BERNARDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000164-71.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: SUELY BERNARDINO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 15166959 por Vivo S.A, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 14614726 padeceria de vício de omissão. Os 

Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao 

mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que 

o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, 

os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 
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pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 15166959 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Vivo S.A., de modo que, imperioso se faz a determinação 

do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) pela Embargante 

ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil. É o 

parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação do presente projeto conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000249-57.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: TATIANE LOPES DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 15266619 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 15037605 padeceria de vício de 

omissão. Infere-se que a parte embargante, por discordar da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção do Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 15037605 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PERY HAUSSEN PETRUS ALVES DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001376-30.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: PERY HAUSSEN PETRUS ALVES DE BRITO SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o 

Reclamante foi intimado em audiência para que em 10 [DEZ] dias 

apresentasse o endereço atualizado do Reclamado para citação [Id. n. 

15324435], contudo o mesmo quedou-se inerte. É certo que o Reclamante 

foi intimado pessoalmente para suprir a determinação judicial, entretanto, 

não há nos autos informação de que tenha cumprido a diligência que lhe 

competia. Assim, considerando a quantidade de processos que este 

Juizado Especial possui e a necessidade de entregar a prestação 

jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse no 

resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 

demonstrou-se a perda superveniente do Reclamante no interesse da lide, 

motivo pelo qual opino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DOS SANTOS BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002044-98.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ADEMILSON DOS SANTOS BRASIL REQUERIDO: 
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TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n.15044461 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEAN MOREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000499-90.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: THIAGO LEAN MOREIRA MARTINS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 15676427. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000507-67.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: MARCO 

APARECIDO DA SILVA Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DONIZETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000508-52.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: APARECIDA DONIZETE FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 15710405. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 
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d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000509-37.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DEVANIL PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. O 

Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação 

quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do termo 

digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de conciliação, 

opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação formulado no 

Id. 15710410. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-91.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000928-91.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RENATO COSTA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 15172089 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 14674499 padeceria de vício de 

omissão. Infere-se que a parte embargante, por discordar da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção do Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 14674499 tal 

como proferida. Opino ainda pela intimação da parte Reclamada para 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado ID. 15194115. Após 

remata-se o feito a Turma Recursal. É o parecer, que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-12.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010367-12.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: ADEMIR SOARES REQUERIDO: REINALDO JOSE DA SILVA 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De inicio, ante o teor da certidão de Id. 6478245, 

cabe esclarecer que é obrigação da parte providenciar sua defesa, sendo 

de sua inteira responsabilidade constituir advogado ou dirigir se a 

Defensoria Pública. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 
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vista que a questão controvertida é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da questão controvertida. 

Trata-se de Reclamação proposta por Ademir Soares em desfavor de 

Reinaldo José da Silva. Alega o Reclamante que é credor do Reclamado no 

valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), referente a prestação de 

serviços de jardinagem que realizavam em conjunto, sendo que sua parte 

não foi repassada. Por esta razão, propôs a presente ação requerendo a 

pagamento do débito. Nota-se que o reclamado foi regularmente citado (id. 

6478234. 10), compareceu à sessão de conciliação e não apresentou 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. O artigo 344 do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor. Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

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

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo em decisão 

fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que: “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, os fatos alegados pelo autor somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste ao 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 ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Assim, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte Reclamante sustenta que o Reclamado lhe 

deve o valor de R$ 1.600,00 (um mil seiscentos reais) referente a 

prestação de serviços de jardinagem, contudo, não trouxe aos autos 

qualquer documento assinado pelo Reclamado que ateste que houve de 

fato a prestação de serviços e o pagamento de valores. Essas premissas 

forçam reconhecer a existência de controvérsia nos fatos alegados, 

posto que desprovidos de quaisquer provas que os sustente. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima 

Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-31.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONY JOSIMIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001223-31.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RONY JOSIMIR FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita, é cediço que 

conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil “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”. Ademais, sobre a 

declaração de miserabilidade para o benefício da gratuidade colaciono o 

seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM FAVOR DO 

REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO 

CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é assegurar a todos o 

acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos comandos constitucionais 

insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Carta da Republica. 

2. Deixando a parte autora de demonstrar que o réu reúne condições de 

arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não há como 

ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de justiça. 3. Recurso 

conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 20140110167462, Relator: NÍDIA 

CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2016 . Pág.: 147) Assinalo que não 

há necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que a assinatura do Reclamante aposta nos documentos que 

acompanham a petição inicial e aquela grafada no contrato apresentado 

pelo Reclamado são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passa 

a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c c/c Indenização por Danos Morais proposta por Rony Josimir 

Ferreira da Silva em desfavor de Itaú Unibanco S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 
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esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio de Proposta de Abertura da Conta Universal Itaú e de 

Contratação de Serviços Pessoa Física, Proposta de Contratação de 

Produtos e Serviços, Proposta de Pacote de Serviços, acompanhados da 

cópia dos documentos pessoais, devidamente assinados pelo Reclamante, 

o que demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

bancário. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há 

nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do nome da 

Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular 

do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste 

sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de 

notificação do Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que razão 

assiste ao Reclamado, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que o Reclamante pague ao Reclamado o valor de 

R$ 262,92 [Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Dois 

Centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão do Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da 

litigância de má fé Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, 

ainda, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o 

Reclamante pague ao Reclamado o valor de R$ 262,92 [Duzentos e 

Sessenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos], acrescidos dos 

respectivos juros e correção monetária, a partir do inadimplemento da 

obrigação, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação da Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE DE LIMA PEREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR STEFANI OAB - MT0021681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Dantas Rocha e Rocha LTDA-ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000151-09.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ARIADNE DE LIMA PEREIRA DE MORAES REQUERIDO: 

DANTAS ROCHA E ROCHA LTDA-ME Vistos, etc. A Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 
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sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DE SOUZA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000512-89.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDINEIA DE SOUZA BUENO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000513-74.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DAYANE FERREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000514-59.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DAYANE FERREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000515-44.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO DE ARAUJO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KAIKE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001248-10.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: KAIKE ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KAIKE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001249-92.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: KAIKE ALVES DA SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. O Reclamante, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, quando da 

distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000277-25.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: JOSE BENEDITO DE 

LIMA Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. Transcorrido o prazo de suspensão dos autos 

requeridos pela Reclamante, esta requereu a desistência desta ação, 

consoante petição id. n. 14807999 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 
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desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CAMARGO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000516-29.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LETICIA CAMARGO VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CAMARGO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000517-14.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LETICIA CAMARGO VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CAMARGO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000518-96.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LETICIA CAMARGO VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO CAVALCANTI ANESIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001247-25.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCELO CAVALCANTI ANESIO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELCILENE LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001458-61.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: NELCILENE LEANDRO DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que a assinatura do documento da Reclamante, e aquela aposta nos 

documentos apresentados pela Reclamada são semelhantes, o que 

dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte julgado: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passo a 

análise do mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c 

Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Nelcilene Leandro da Silva em desfavor de Fundo de Investimentos em 

Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC)que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com esta, 

argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pela Ficha 

Cadastral Natura, Ficha de Apresentação das Condições Comerciais de 

Consultora Natura acompanhado de cópias dos documentos pessoais, 

devidamente assinados pela Reclamante junto a Natura, do qual a 

Reclamada é cessionária do crédito, informação corroborada pelo 

competente instrumento de cessão de crédito. Apresentou ainda 

Conhecimento de Transporte devidamente assinado pela Reclamante, o 

que comprova o recebimento dos produtos. Neste aspecto, embora não 

conste nos autos documentos que dê ciência a Reclamante da cessão do 

crédito pela Natura à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a obrigação 

da Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo crédito 

regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. 

IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. A falta de notificação do devedor acerca da cessão de crédito 

não tem o condão de impedir o cessionário de exercer os atos 

conservatórios do direito cedido, ante o disposto no art. 293 do Código 

Civil. Como tal, o apontamento do nome do devedor em registros de 

proteção ao crédito. Comprovada a dívida e a eficácia da cessão de 

crédito, não há como declarar-se a inexistência do débito e determinar-se 

o cancelamento da inscrição negativa correspondente. Pedido 

improcedente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055221386, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 

70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013) (g.n.). No mais,cumpre 

esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a 

respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, 

não respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR 

NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 

12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 

09). O SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao 

devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 

66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda em relação ao registro existente em nome 
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do autor, haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua 

própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), 

limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida 

por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia DippDreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, 

não há nos autos indícios de ilicitude da anotação restritiva, bem como não 

há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do 

nome da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000525-88.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GABRIEL CICERO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 15823241. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante,opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000526-73.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GABRIEL CICERO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 15823256. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante,opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 
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ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000536-20.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GABRIEL CICERO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência 

injustificada na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do 

pedido de desistência da ação formulado no Id. 15855865. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-87.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000538-87.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GABRIEL CICERO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência 

injustificada na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do 

pedido de desistência da ação formulado no Id. 15859531. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000539-72.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WILSON CORREIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado no Id. 15763956. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da 

Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 
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providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUSA E SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000540-57.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO ALVES DE SOUSA E SOUSA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante,opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITON WILKE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000558-78.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: ELITON WILKE DOS 

SANTOS Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante,opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO OAB - MT23553/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SF LADISLAU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000561-33.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDSON LUIZ DI ANGELO REQUERIDO: SF LADISLAU Vistos, 

etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante petição id. 

n.14568640 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 

dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001396-21.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE ADRIANO DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 
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termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001230-23.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JANEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000593-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VALMIR RODRIGUES CARVALHO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS OJEDA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000524-06.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RODRIGO CARLOS OJEDA DE ALBUQUERQUE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do artigo 

355, I do Código de Processo Civil. Quanto a preliminar de incompetência 

do juízo com relação ao valor atribuído à causa, opino pela sua rejeição, 

considerando o disposto no § 3º, do artigo 3º que prenuncia que “a opção 

pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito 

excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de 

conciliação”. No tocante a preliminar de inépcia da inicial decorrente da 

ausência de comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar 

deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me 

curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela 

dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 
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COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial 

pela não apresentação de documento indispensável à propositura da 

ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12630974 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Rodrigo Carlos 

Ojeda de Albuquerque em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC)que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas e faturas, não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreu mais de 04 anos entre a data da negativação e a propositura 

desta ação, bem como, diante da inércia do Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Não vislumbro nestes autos a 

má-fé processual alegada pela Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente 

o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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ALAN RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000409-82.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ALAN RODRIGO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 15766451] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 15791835], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000116-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADIZA NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000116-15.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: MARIA ADIZA NUNES DA SILVA EXECUTADO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

15697445] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 15786907], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI BARTNISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010221-63.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIELLI BARTNISKI REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 12685083] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 16025276], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de outubro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-66.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010139-66.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA GUEDES REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido, tendo o Reclamante 

desistido do Recurso Inominado aportado aos autos. Homologo a 

desistência do Recurso Inominado. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 6497351] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, o Reclamante 

concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 15994482], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de outubro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-46.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONY JOSIMIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001222-46.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RONY JOSIMIR FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do artigo 

355, I do Código de Processo Civil. Quanto à alegada prescrição 

reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que não assiste razão 

ao Reclamado, pois no presente caso a lesão perdura pelo tempo em que 

houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto a 

preliminar de inépcia da inicial decorrente da ausência de comprovante de 

endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Rony Josimir 

Ferreira da Silva em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC)que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado pelo Reclamante ou 

faturas inadimplidas. Provas estas que se existentes seriam capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo 

que a única prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente 

de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 
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Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 03 anos entre a data da negativação e a propositura 

desta ação, bem como, diante de sua inércia em tentar solucionar a 

questão de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, 

via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização, possuindo outras 

pendencias financeiras posteriores a esta. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Não vislumbro nestes autos a má-fé 

processual alegada pela Reclamada. Quanto ao pedido contraposto 

formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não 

aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência do 

débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDENCIA do pedido contraposto e pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente 

o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VENICIUS DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001487-14.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS VENICIUS DA SILVA CARVALHO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MIELLE LIMA SANTORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002021-55.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: AMANDA MIELLE LIMA SANTORO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 
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intimado para audiência de conciliação quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002018-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILTON DA GUIA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002018-03.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDNILTON DA GUIA ALMEIDA REQUERIDO: ADMILSON DA 

SILVA FERREIRA Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DOMINGAS DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000607-22.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ZENAIDE DOMINGAS DA SILVA LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante,opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000614-14.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ALTAIR ANTONIO DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado no Id. 16031377. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da 

Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 
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HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000594-23.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FABRICIO ALVES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado no Id. 15982728. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da 

Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JUNIOR DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEIZA SANTOS CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000589-98.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GILMAR JUNIOR DE JESUS REQUERIDO: GEIZA SANTOS 

CRUZ Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante,opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-02.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CARNEIRO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000921-02.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EVALDO CARNEIRO BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Embargos 

de Declaração interposto na Id. 15715504 por Banco Bradesco S.A, ora 

Embargante, sob o argumento de que a sentença constante na Id. 

15501952, padeceria de inexatidão material. Pois bem, conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Aduz a 

parte Embargante, em síntese, que a referida sentença possui inexatidão 

material, uma vez que fez constar em todo o seu corpo o nome da 

empresa Bradesco Cartões S.A., aduzindo tratar-se, na verdade, da 

empresa Banco Bradesco S.A. De fato, analisando detidamente os autos, 

constata-se que ocorreu erro material quando da prolação da referida 

sentença. Assim, de forma a sanar o erro material, opino pela retificação 

da r. sentença inserta à Id. 15501952, para fazer constar como Requerida 

a empresa Banco Bradesco S.A. Proceda a Secretaria com a retificação 

do polo passivo da ação no Sistema PJE. “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, 

opino pelo provimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto 

na Id. 15715504, cujo ponto de omissão já fora devidamente analisado 

acima e passa a ser parte integrante da r. sentença constante na Id. 

15501952. Considerando que foi aportado aos autos Recurso Inominado, 

conforme consta da ID. 15896654, intime-se a parte contraria para 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Defiro a gratuidade de 

Justiça ao RI. Após, remeta-se os autos à Turma Recursal. É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 95157 Nr: 3159-45.2016.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TATIANE DA SILVA ARAUJO, Cpf: 

11568547412, Rg: 9132233, Filiação: Joana D'arc Bezzera da Silva e 

Antonio Araujo, data de nascimento: 03/11/1992, brasileiro(a), natural de 

Juazeiro-MT, solteiro(a), pratico ii na brf, Telefone 65 99201-5124 e 

atualmente em local incerto e não sabido RONY MENEZES CONCEIÇÃO 

SIMOES, Cpf: 00740024221, Rg: 5948811, Filiação: Maria Sinamor Barbosa 

Conceição e Menezes Batista Simoes, data de nascimento: 25/10/1988, 

brasileiro(a), natural de Santarem-PA, solteiro(a), lider de produção na brf, 

Telefone 65996344646. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO das partes atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da r. decisão que REVOGOU às medidas protetivas 

abaixo transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de procedimento instaurado com a 

finalidade de aplicação de medidas protetivas de urgência requeridas pela 

vítima Tatiane da Silva Araújo em face de Roney Menezes Conceição 

Simões.Às fls. 23, a vítima requereu a revogação das medidas protetivas 

aplicadas, alegando que elas não seriam mais necessárias.Às fls. 25 o 

Ministério Público pugnou pelo arquivamento do presente feito, haja vista o 

desinteresse da vítima em prosseguir com a medida de 

proteção.Decido.Filio-me ao entendimento de que as medidas protetivas de 

urgência previstas pela Lei 11.340/06 têm natureza de medidas cautelares 

criminais.Como tal, devem existir quando e enquanto estiverem presentes 

os requisitos inerentes às cautelares, quais sejam: fumus comissi delicti, 

ou a probabilidade da existência de um ou mais crimes e indícios de sua(s) 

autoria(s), e o periculum in mora, que no caso específico das medidas 

protetivas, se trasveste no risco à segurança da vítima, caso elas não 

sejam aplicadas desde logo.Por isso em casos como o presente em que a 

vítima vem aos autos e informa o desaparecimento desse segundo 

requisito, não subsistem razões para a manutenção das medidas 

protetivas anteriormente aplicadas, pois a vigência delas acaba por 

implicar em restrições não apenas à liberdade do acusado, mas da própria 

vítima, que, tal qual o suposto agressor, estaria, por decorrência lógica, 

impedida de aproximar-se ou de entrar em contato com ele, caso as 

medidas fossem continuadas até o final do processo.Isto posto, REVOGO 

as medidas protetivas aplicadas neste feito em favor da vítima Tatiane da 

Silva Araújo e determino o arquivamento dos presentes autos, 

trasladando-se cópia das principais peças (pedido e aditamento; decisões 

de deferimento; resposta do acusado; manifestação da vítima requerendo 

a revogação; parecer Ministerial e a presente decisão), aos autos do 

Inquérito Policial respectivo, ou ação penal caso já instaurada.Intimem-se o 

acusado e a vítima, assim como o Ministério Público.Ciência às partes.

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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 26 de outubro de 2018

Ana Helena Alves Porcel Ronkoski Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108210 Nr: 5051-52.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ALVES, Cpf: 02569797154, 

Rg: 164 4960-6, Filiação: Ozia Alves Ferreira e Domingas Jesuina de 

Paula, data de nascimento: 17/03/1987, brasileiro(a), natural de Rosário 

Oeste-MT, solteiro(a), trabalha na chacara arinos. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do indiciado; MARCOS ALVES, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. decisão lançada às fls. 16/17, bem 

como das medidas cautelares a seguir transcritas. Vistos etc. (...) I) 

Proibição do requerido aproximar-se da vítima, tendo como limite mínimo a 

distância de 500 metros. 2) Proibição de o requerido ter contato, a 

qualquer título, com a vítima por qualquer meio de comuncação. 3) 

Proibição de o agressor frequentar os seguintes locais; residências da 

vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. 4) 

Encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de 

proteção e atendimento. (...). em 09/09/2017.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o ofensor encontra-se em 

lugar incerto e não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 28. Expeça-se o 

necessário para a intimação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP.Após, aguarde-se a 

distribuição da Ação Penal relativa aos fatos e desde já, determino sejam 

encartadas as cópias das principais peças do presente procedimento 

(pedido de providências protetivas; decisão judicial que as defere; 

intimação das partes acerca da decisão).Em seguida, sejam os presentes 

autos arquivados com as devidas baixas e anotações.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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 25 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110242 Nr: 6069-11.2017.811.0086

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena de Souza Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taryanne Oliveira Sampaio 

de Bastiani - OAB:MT 22.956

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54917 Nr: 2394-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Meira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO MEIRA DOS SANTOS, Rg: 

1700616-3, Filiação: Maria Aparecida de Souza Meira e Nicanor Dias dos 

Santos, data de nascimento: 07/12/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, operador de maquinas. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. DECISÃO LANÇADA ÀS FLS. 74 CORRIGINDO ERRO 

MATERIAL DA SENTEÇA ABAIXO TRANSCRITA. Vistos Conforme certidão 

retro, realmente verifica-se omissão na sentença condenatória quanto ao 

regime inicial do cumprimento da pena. Considerando que se trata de 

informação obrigatória, tenho que tal omissão deve ser considerada como 

erro material da sentença, pelo que, de ofício, supro-o, para, nos termos 

do artigo 33, c do CP, diante das circunstâncias judiciais favoráveis e da 

quantidade e natureza da pena imposta, fixar o regime ABERTO para o 

cumprimento da pena. No mais, a sentença permanece tal qual lançada. 

Intimem-se as partes, inclusive o réu, por edital, reabrindo-se o prazo 

recursal. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se a guia de 

cumprimento da pena..

Sentença: Processo nº 54917L. Apolo: 10219Sentença.Vistos, etc.O 

Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de 

Fernando Meira dos Santos, devidamente qualificado, imputando-lhe a 

prática do crime previsto no art. 129 §9º, do Código Penal, nos ditames da 

Lei nº 11.340/06, contra a vítima Ana Cláudia do Espírito Santo.Narrou à 
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denúncia que, no dia 29 de julho de 2012, por volta das 03h30min, na 

boate Polo Pub, nesta urbe, o acusado ofendeu a integridade corporal de 

sua ex companheira, causando-lhe lesões de fls. 26/27.A denúncia foi 

recebida à fl. 24, o acusado foi citado à fl. 39. O acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 48/49.Audiência de instrução e julgamento 

(fls. 56/57, mídia de fls. 58), ouvida a vítima e o acusado foi interrogado, 

sendo dispensadas as testemunhas policiais.Em sede de alegações finais, 

apresentadas em audiência, o Ministério Público pugnou pela condenação 

do acusado (mídia de fls. 58), ao passo que a defesa pugnou pela 

aplicação da pena em seu mínimo legal, reconhecendo a atenuante da 

confissão e fixação de regime diverso do fechado.É o relato do 

necessário. Fundamento.O crime de lesão corporal no âmbito doméstico 

encontra-se previsto no art. 129 § 9º do Código Penal, prevendo três 

meses a três anos.Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de 

outrem:(...)Violência doméstica.§9º.Se a lesão for praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada 

pela Lei nº 11.340, de 2006).Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) 

anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006).A materialidade do 

delito resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fl. 02, pelo 

boletim de ocorrências de fl. 19, pelo Laudo de Lesões Corporais de fls. 

26/27 e pelas oitivas extrajudiciais e judiciais. De outra monta, a autoria 

será analisada de acordo com os depoimentos abaixo transcritos, bem 

como pelo Auto de Prisão em Flagrante de fl. 02, pelo boletim de 

ocorrências de fl. 19 e confissão do acusado.Verifica-se a aplicação da 

Lei 11.340/06 mostra-se inconteste pela relação de companheirismo entre 

o acusado e a vítima.A vítima confirma em seu depoimento judicial 

(CD-ROM de fl. 58) a agressão sofrida pelo seu ex-companheiro:Vitima: 

“(...) estava numa boate, indo embora já, e eu não estava muito bem e 

comecei a vomitar, daí ele viu vultos, porque estava bêbado, e achou que 

eu estava com outra pessoa, e começou a vir pra cima de mim (...) fiquei 

um pouco machucada (...)”O depoimento da vítima corrobora totalmente 

aquele efetuado na via extrajudicial, devendo o testemunho da vítima ter 

um valor exacerbado neste caso concreto.Acrescente-se, ainda, que o 

acusado confessou que “sim, eu estava muito alterado, por causa do 

álcool, bati nela sim”, restando inconteste que ele a agrediu (mídia de fls. 

58).Do mesmo modo, o Laudo de Exame de Corpo de delito descreve 

lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas.Importante 

destacar que a palavra da vítima nos crimes de lesão corporal cometidos 

com violência doméstica atinge um valor exacerbado, no mesmo 

sentido:APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A COMPANHEIRA. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO 

DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. 

OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. AS DECLARAÇÕES 

DA VÍTIMA ESTÃO CORROBORADAS PELO LAUDO PERICIAL, 

ATESTANDO A PRESENÇA DE UM EDEMA NO TERÇO MÉDIO DO 

ANTEBRAÇO ESQUERDO. RESTOU PROVADO QUE O APELANTE TENTOU 

DESFERIR UM SOCO NO ROSTO DA VÍTIMA E ESTA, PARA SE DEFENDER, 

COLOCOU O BRAÇO NA FRENTE DA FACE, SENDO ATINGIDA NO 

ANTEBRAÇO ESQUERDO. 2. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL 

RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS LONGE DE 

TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO 

QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. 3. NÃO HÁ FALAR EM ERROR IN 

JUDICANDO, POIS AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA, EM 

JUÍZO, ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TÉCNICA, EM 

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, COMPROVANDO A 

AUTORIA DO CRIME DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. 4. 

DEMONSTRADO QUE HOUVE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, 

RESPONDE O APELANTE PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL E NÃO PELA 

CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, SUBSUMINDO-SE A CONDUTA AO 

DISPOSTO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. 5. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA QUE 

CONDENOU O APELANTE NAS SANÇÕES DO ARTIGO 129, § 9º, DO 

CÓDIGO PENAL, À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME 

INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 

(TJ-DF - APR: 20071010114500 DF, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 27/11/2008, 2ª Turma Criminal, Data de 

Publicação: DJU 21/01/2009 Pág. : 118).Assim, resta inconteste a autoria e 

materialidade do delito de lesão corporal, devendo o acusado ser 

condenado.Não foram suscitadas teses defensivas, se resumindo a 

defesa em requerer a aplicação da pena em seu mínimo legal, 

reconhecendo a atenuante da confissão e fixação de regime diverso do 

fechado.Decido.Ex positis, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia de p. 05/06, 

para CONDENAR o Acusado Fernando Meira dos Santos, qualificado nos 

autos, nas penas dos artigos 129, § 9º do Código Penal, por duas vezes, 

nos ditames da Lei nº 11.340/06.Em observância às diretrizes dos arts. 59 

e 68 do Código Penal passo a dosar a pena:Dosimetria da pena.O delito de 

lesão corporal possui pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) 

anos.Inexiste qualquer circunstância judicial do art. 59 do Código Penal 

apta a alterar a dosimetria de pena, de modo que fixo a pena base em seu 

mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção.Não verifico a 

existência de circunstâncias agravantes. Existe apenas a circunstância 

atenuante da confissão espontânea. Destarte, como não se pode minorar 

nessa fase a pena do mínimo, de modo que fixo a pena intermediária em 

03 (três) meses de detenção. Já na terceira e última fase da aplicação da 

pena, não havendo modificadoras, arbitro a pena definitiva em 03 (três) 

meses de detenção.Verifico a impossibilidade de substituição de pena 

privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a impossibilidade 

de aplicação do sursi, com fundamento no art. 77, III, do Código Penal. 

(AgRg no AREsp 82898/MG).O Acusado poderá recorrer em liberdade. 

Deixo de condenar o Acusado nas custas, tendo em vista sua condição 

econômica.Intime-se o Acusado, pessoalmente, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça atentar-se para o disposto no item 7.14.2 da CNGC/MT. Intime-se a 

nobre Representante do Ministério Público, nos termos do art. 390 do 

Código de Processo Penal. Intime-se o Defensor do Acusado.Transitada 

esta sentença em julgado, expeça-se guia de execução, lançando-se o 

seu nome no Rol dos Culpados, oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral 

e ao Instituto de Identificação, arquivando-se os autos.P.R.I.C. Nova 

Mutum/MT, 25 de janeiro de 2016Cássio Leite de Barros Netto 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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 26 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42720 Nr: 2179-45.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agda Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGDA CAMPOS, Filiação: Maria Eudália 

de Campos, data de nascimento: 13/06/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), garota de programa. 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 Embargos de Declaração interpostos pelo 

Ministério Público contra sentença proferida às fls. 122/129, que condenou 

a ré a pena final de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 

dias-multa, em regime inicial aberto.Aduz o embargante que a referida 

decisão padeceria de contradição, uma vez que reconhecida a tentativa 

(CP, artigo 14, inciso II), sendo esta causa especial de diminuição, 

deixou-se, todavia, de aplica-la na terceira fase da dosimetria.É o 

necessário. Decido.Por serem tempestivos, recebo os presentes 

embargos e no mérito, tenho que merecem acolhimento, para sanar a 

contradição quanto ao reconhecimento de o crime foi cometido na 

modalidade tentada, sem que fosse aplicada a diminuição da pena prevista 

no artigo 14, inciso II do CP, na dosagem da pena. Posto isto, ACOLHO os 

presentes embargos de declaração para reconhecer a aplicação da 

causa de diminuição, sanando, assim, a contradição apontada:“3ª Fase – 

Pena DefinitivaConsiderando que o crime foi tentado, incide a causa de 
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diminuição prevista pelo artigo 14, inciso II do CPA causa de diminuição 

atinente à tentativa deve incidir no caso concreto na proporção 

intermediária de 1/2 (um meio), visto que boa parte do iter criminis foi 

percorrido pela ré, que, segundo as testemunhas,chegou a se apossar 

dos bens do supermercado e escondê-los em sua bolsa e sob suas 

roupas, apenas tendo-os deixado no provador antes de fugir porque foi 

flagrada por uma vendedora que a advertiu.Pelo que, ausentes outras 

causas de aumento ou diminuição, converto em definitiva a pena de 1 (um) 

ano de reclusão em relação a esse crime e 05 (cinco) dias multa.Pena total 

e definitiva.Considerando o concurso material entre os delitos de furto e 

receptação, a pena aplicada a cada um deles deve ser somada, 

atingindo-se, portanto, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e 15 

(quinze) dias- multa que converto em definitiva.O valor do dia-multa deve 

ser calculado à guisa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

em face de não haver nos autos nada que indique que a situação 

financeira da acusada possa suportar condenação maior.”No mais a 

sentença, permanece tal qual está lançada.Retifique-se o registro da 

decisão, anotando-se.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.Nova 

Mutum/MT, 16 de janeiro de 2017.

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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 25 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103859 Nr: 2668-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mailson Assis da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAILSON ASSIS DA FONSECA, Cpf: 

03867464197, Rg: 1741745, Filiação: Maria Egidio de Assis e Agustinho 

Querino da Fonseca, data de nascimento: 18/03/1989, brasileiro(a), natural 

de Coxim-MG, convivente, mecânico. 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 ; MAILSON ASSIS DA FONSECA vulgo Madruguinha". 

apurou-se do inquérito policial que no dia 19/04/2017, na Av dos Pavões 

nesta cidade, o indiciado com a vontade livre e consciente do caráter ilícito 

de sua conduta, conduziu automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álccol ou de aoutra susbtância 

psicoativa que determina dependência.Ante o exposto, o denunciado foi 

incurso no art. 306, caput c/c o § 1º inciso I, do Código de Trânsito 

Brasileiro. Ministerio Público em 7/08/2017, recebido a denúncia em 

27/10/2017.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 67. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 25 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101488 Nr: 1124-78.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welitom Nunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELITOM NUNES DE OLIVEIRA, Filiação: 

Ivoni Carvalho Nunes de Oliveira e Luiz Nunes de Oliveira, data de 

nascimento: 05/11/1982, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 65999766646. 

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 desfavor de WELITOM NUNES DE OLIVEIRA. 

Consta no caderno administrativo investigatório que, no dia 1º de março de 

2017, no Bazar Jessi na Rua dos Cedros , Bairro Jardim nesta cidade, o 

indiciado com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua 

conduta, tentou subtarir, pra si, mediante rompimento de obstáculo e 

escalada, bens móveis alheios , bens que guarneciam o referido 

estabelecimento comercial. Ante o exposto o denunciado foi incurso no 

art. 155, § § 1º e 4º, incisos I e II c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP. 

Ministério Público em 15/03/2017. recebido a denúncia em 12/05/2017.

Despacho: Vistos em correição.Considerando que o réu encontra-se em 

lugar incerto e não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 82. Expeça-se o 

necessário para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que 

o réu tenha comparecido ou constituído advogado nos autos, o que 

deverá ser devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional 

ficarão automaticamente suspensos, independentemente de novo 

pronunciamento judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do 

edital (15 dias do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo 

tempo correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 

415), a partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo 

restante, descontando-se aquele já transcorrido entre a data do 

recebimento da denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, 

os autos deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no 

relatório estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Ademais, quanto à representação 

pela prisão preventiva em face do acusado, tenho que deve prosperar, 

uma vez que ciente das condições impostas para concessão do beneficio 

de aguardar em liberdade o trâmite da ação penal que responde, o réu 

mudou-se sem informar o respectivo endereço nos autos, descumprindo, 

assim, as referidas condições, o que impõe a revogação de sua liberdade 

provisória. Dispõe o artigo 312 que a prisão preventiva é medida de 

exceção, que poderá ser decretada quando houver prova do crime e 

indícios suficientes de autoria, desde que a medida seja necessária para 

garantia da ordem pública, para garantia da ordem econômica, aplicação 

da lei penal e conveniência da instrução criminal.Urge consignar, que, no 

vertente caso, tanto a materialidade, quanto os indícios da autoria, estão 

consubstanciados no boletim de ocorrência, no auto de apreensão, nos 

depoimentos das testemunhas, bem como no depoimento prestado pelo 

próprio acusado, que confessara a prática delituosa. O fundamento da 

prisão preventiva do réu está, por sua vez, evidenciado na garantia da 
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aplicação da lei penal, vez que este se mudara sem informar o endereço 

nos autos, colocando-se em lugar incerto e não sabido.Ante o exposto, 

estando sobejamente demonstrados os requisitos e fundamentos legais 

previstos pelo artigo 312, Parágrafo único, do CPP, DECRETO A PRISÃO 

PREVENTIVA do denunciado Welitom Nunes de Oliveira, devidamente 

qualificado nestes autos, como forma de garantir a aplicação da lei 

penal.Expeça-se mandado de prisão com validade de 12 anos.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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 26 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95630 Nr: 3449-60.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefersson Rodrigues 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): JEFERSSON RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

01440645108, Rg: 20885412-5, Filiação: Raquel Rodrigues da Silva e Paulo 

Rodrigues da Silva, data de nascimento: 30/05/1983, brasileiro(a), natural 

de Corumba-MS, separado(a) judicialmente, Telefone 65-9622-9674. 

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 desfavor de; JEFERSSON RODRIGUES DA SILVA 

vulgo "BEBE". Consta no caderno investigativo que, no dia 17 de fevereiro 

de 2016, no estacionamento da Igreja Mensageiro da Verdade, com a 

vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou vias 

de fato, ameaçou, mediante palavras, causar mal injusto e grave contra 

sua esposa Srª. Debora Nivia Atayde dos Santos. Ante o exposto o 

indiciado foi incurso no art. 21, do Decreto Lei nº 3.388 e art. 147, na 

forma do art. 69, ambos do CP, aplicando a Lei 11.340/06. Ministério 

Público 24/04/2017, recebido a denúncia em 18/05/2017.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 53. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 25 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92493 Nr: 1504-38.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CHARLES DA SILVA, Cpf: 56799861168, 

Rg: 1300728-8, Filiação: Arceli Fatima da Silva, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, vem oferecer DENÚNCIA em desfavor; CHARLES DA SILVA; 

Consta do incluso Inquerito Policial, que no dia 31 de março de 2016, no 

município de Santa Rita do Trivelato, comarca de Nova Mutum/MT, o 

indiciado com vontade livre e consciente, conduziu o veículo automotor 

S10, cor branca, placa NTY-0209, sem possuir a devida Carteira Nacional 

de Habilitaçãi, gerando perigo de dano. Ante o exposto, o indiciado foi 

indiciado como incurso mo art. 306, caput c/c § 1º, II e § 2º c/c art. 309, 

ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 69, do Código Penal. Ministério 

Público em 28/07/2017, recebido a denúncia em 22/11/2017.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 73. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 26 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88835 Nr: 4293-44.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laires Tardetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAIRES TARDETTI, Cpf: 54596432953, 

Rg: 4011464, Filiação: Idalina Brudatti Tardetti e Romano Tardetti, data de 

nascimento: 03/06/1964, brasileiro(a), natural de São João-MT, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia contra; LAIRES TARDETTI, vulgo "TIRIVA". Consta no 

caderno investigativo que no mês de abril de 2013, nesta cidade a 

indiciada com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua 

conduta, em comunhão de esforços com um indivíduo não identificado, 

obtiveram para si vantagem ilícita, consistente na venda do veículo furtado 

FIAT/STRADA TREK CE, 2013/2013 cor prata em prejuízo da vítima Jair 

Carlos Andrin. Ante o exposto o indiciado foi incurso no art. 171, caput, 

por três vezes, na forma do art. 71, do CP. Ministério Público em 

16/02/2018. Recebido a denúncia em 21/05/2018.

Despacho: Vistos.Por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, recebo a 

denúncia de fls. 05/07, na forma interposta em juízo, oferecida em face de 

LAIRES TARDETTI como incurso na pena do artigo 171, caput, por três 

vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, ambos do Código 

Penal.Nos termos do artigo 396 do CPP, cite-se e intime-se o acusado para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessar a sua defesa, as provas que pretende produzir, e inclusive 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo as suas intimações, se necessário. Consigne-se no mandado 

citatório que por ocasião do cumprimento, o Oficial de Justiça deverá 

indagar ao réu se este possui defensor constituído ou se tem recursos 

para contratar defensor particular, ou, ainda, se necessita da nomeação 

de Defensor Público, certificando o que lhe for informado, devendo o Sr. 

Gestor, neste aspecto, tomar as providências cabíveis independentemente 

de nova conclusão.Proceda-se a inserção do presente ato no Banco de 

dados do SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme 

dispõe o artigo 1.373, inciso II, da CNGC.

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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 25 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88417 Nr: 4046-63.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton John Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELTON JOHN BARBOSA, Cpf: 

05049699193, Rg: 2473438-1, Filiação: Eliane Mariza Custodio e Valdeci 

dos Santos Barbosa, data de nascimento: 27/02/1996, brasileiro(a), 

natural de Nova Mutum-MT, solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 65 

96166596. 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 desfavor de: HELTON JOHN BARBOSA. Consta 

no caderno administrativo investigatório que, no dia 16/12/2014, entre a 

Rua dos Cedros e Paineiras, Industrial Norte nesta cidade, o indiciado na 

direção de veículo automotou, qual seja, motocicleta HONDA/CG 125 FAZ, 

placa NJS 9369, cor preta, agindo com improdência atropelou a vítima 

Josiane dos Santos Silva, que veio a óbito. Ante o exposto, o denunciado 

foi incurso no art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97.Ministério Público em 

15/07/2016, recebido a denúncia em 02/10/2017.

Despacho: Vistos.Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 90. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 26 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85985 Nr: 2539-67.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRE DE SOUSA PEREIRA, Cpf: 

00136407129, Rg: 0938396340, Filiação: Abedulia de Souza Pereira e 

João de Souza Pereira, data de nascimento: 20/09/1978, brasileiro(a), 

natural de Ibipeba-BA, solteiro(a), Telefone 65 - 9.9926-5075. 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 desfavor de; ALEXANDRE DE SOUZA PERREIRA. 

Consta no Inquérito Policial que, no dia 28 de novembro de 2014, por volta 

da 12h00, na rua das gabirobas, bairro Lirios do Campo, cometeu vias de 

fato em face da vítima Catiane Antonio Broeto. Ante o exposto, foi 

indiciado no incurso do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, LCP, sob os 

efeitos do art. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Ministério Público em 

08/07/2015, recebido a denúncia em 14/09/2015.

Despacho: Vistos.Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 76. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 25 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83483 Nr: 1102-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele Natalina de Moraes, Aleiza Mesquita 

Dias, Maria Aparecida da Cruz, Jonathan Wesley da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:MT 15.481

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONATHAN WESLEY DA SILVA, Cpf: 

10039017435, Rg: 3456358, Filiação: Claudicelia Inácio da Silva, data de 

nascimento: 27/04/1994, brasileiro(a), solteiro(a), gerente. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu DENÚNCIA contra; JONATHAN WESLEY DA SILVA. Narram os 

autos de investigação que no dia 06 de março de 2015 na Av dos 

Uirapurus nesta cidade, indiciado mediante violência e grave ameaça, 

subtraiu em proveito próprio comum, coisas alheias móveis consistente em 

diversas joias em ouro da propriedade da vítima Estela Maria Guth. Ante o 

exposto, o indiciado foi incurso no art. 157, § 2º, II do Código Penal. 

MinistérioPúblico em 27/03/2015. Recebido a denúncia em 14/04/2015.

Despacho: Vistos.Considerando que o acusado Jonathan Wesley da Silva 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 

108-v. Expeça-se o necessário para a citação por edital do denunciado, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido 

o prazo sem que o réu tenha comparecido ou constituído advogado nos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado, o processo e o prazo 

prescricional ficarão automaticamente suspensos, independentemente de 

novo pronunciamento judicial, a partir do dia seguinte ao do término do 

prazo do edital (15 dias do prazo de dilação + 10 dias do prazo de 

resposta), pelo tempo correspondente ao da prescrição pela pena in 

abstrato (Súmula 415), a partir de quando o prazo prescricional voltará a 

fluir pelo tempo restante, descontando-se aquele já transcorrido entre a 

data do recebimento da denúncia e o do início da suspensão.Após o 

decurso do prazo, conclusos.Em tempo, quanto à representação pela 

prisão preventiva em face da ré Danielle Natalina de Moraes, analisando 

detidamente os autos verifico que não deve prosperar, pois, muito embora 

o descumprimento das medidas cautelares alternativas por si só possam 

ensejar a decretação da custódia cautelar, no presente caso, tenho que a 

medida extrema se mostra desarrazoada.Em que pese a acusada ter 

descumprido com a medida de mudar-se de endereço sem, para tanto, 

informar o juízo, verifico nos autos que a mesma foi devidamente citada (fl. 

85), desta feita, a decretação da prisão preventiva não se faz necessária 

para o resguardo da aplicação da lei penal ou à conveniência da 

instrução.Posto isto, INDEFIRO a representação pela prisão preventiva da 

ré Danielle Natalina de Moraes, sem prejuízo de reapreciação do pedido 

caso surjam novos elementos concretos que indiquem a sua necessidade. 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 25 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82085 Nr: 165-78.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Souza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDILSON DE SOUZA DOS SANTOS, Cpf: 

07222673555, Rg: 15794481-0, Filiação: Rosa dos Santos e Cicero Santos 

de Souza dos Santos, brasileiro(a), natural de Tangara da Serra-MT, 

Telefone 65 98139466. 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 desfavor de EDILSON DE SOUZA DOS SANTOS. 

Consta no caderno investigativo que no dia 12/01/2015, na Comunidade 

Ranchão nesta comarca, o indiciado consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, guardava e trazia consigo, para consumo 

pessoal 01 (uma) porção de maconha, e mantinha sob sua guarda uma 

espingarda de calibre 12, marca Mavarik nº MV34538D sem autorização 

legal. Ante o exposto o indiciado foi incurso no art. 12 da Lei 10826/03 e 

art. 28, caput, da Lei 11.343/06. Ministéro Público em 02/02/2015. Recebido 

a denúncia em 05/05/2015.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 113-v. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficará 

automaticamente suspenso, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha à prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 25 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79822 Nr: 2969-53.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL DE MORAES, Cpf: 

04263401166, Rg: 2283795-7, Filiação: Maria de Almeida Moraes e 

Sebastião Mauro de Moraes, data de nascimento: 02/01/1991, 

brasileiro(a), Telefone 65-9902-4904. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva 

estatal, consubstanciada pela denúncia de fls. 01-D/01-E, para 

CONDENAR o Acusado Rafael de Moraes, qualificado nos autos, nas 

penas do delito de ameaça, previstos no art. 147, do Código Penal, com as 

implicações da Lei n. 11.340/2006.Dosimetria da penaAs circunstâncias 
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judiciais do art. 59 do Código Penal, são comuns para este delito, assim, 

fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.Não foram verificadas pelo 

juízo agravantes nem atenuantes no caso, fixo pena intermediária em 01 

(um) mês de detenção.Já na terceira e última fase da aplicação da pena, 

não havendo modificadoras, arbitro a pena definitiva em 01 (um) mês de 

detenção.No que tange ao regime de cumprimento de pena, nos termos do 

art. 33, §2º, “c”, entendo o aberto como suficiente para a justa reprovação 

da conduta.Portanto, CONDENO o Acusado a cumprir a pena privativa de 

liberdade de 01 (um) mês de detenção.Verifico a impossibilidade de 

substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem 

como a impossibilidade de aplicação do sursi, com fundamento no art. 77, 

III, do Código Penal. (AgRg no AREsp 82898/MG).O Acusado poderá 

recorrer em liberdade. Deixo de condenar o Acusado nas custas, tendo 

em vista sua condição econômica.Intime-se o Acusado, pessoalmente, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça atentar-se para o disposto no item 7.14.2 

da CNGC/MT. Intime-se a nobre Representante do Ministério Público, nos 

termos do art. 390 do Código de Processo Penal. Intime-se o Defensor do 

Acusado.Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia de 

execução, lançando-se o seu nome no Rol dos Culpados, oficiando-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação, arquivando-se os 

autos.Com o trânsito em julgado para a acusação tornem os autos 

conclusos para a análise da prescrição.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 25 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71392 Nr: 3927-10.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Sousa Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVAN SOUSA CASTRO, Cpf: 

00469601396, Rg: 176428693-3, Filiação: Sabina Maria da Conceição e 

Silvano Souza Castro, data de nascimento: 18/08/1972, brasileiro(a), 

natural de Pedreiras-MA, convivente, carpinteiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e 

nove centavos), no prazo de 15, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de registro na distribuição/certidão para deivia 

ativa..

 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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 26 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39146 Nr: 2691-85.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETIM CELULARES E INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39145 Nr: 2690-03.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECICLAGEM VALE DO ARAGUAIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38969 Nr: 2513-39.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS MATIAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38638 Nr: 2182-57.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38540 Nr: 2084-72.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA LEAL E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38419 Nr: 1963-44.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIDIO MATA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36996 Nr: 555-18.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FRANCISCO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36975 Nr: 534-42.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL NOVA BRASÍLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36858 Nr: 416-66.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO LEITE CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36850 Nr: 408-89.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE MOVEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36752 Nr: 310-07.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FELIPE DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36742 Nr: 300-60.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NASCIMENTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36686 Nr: 244-27.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.
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 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34162 Nr: 233-32.2010.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. REIS SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32133 Nr: 2622-24.2009.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:7137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32016 Nr: 2503-63.2009.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA RESPLANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:7137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27467 Nr: 1920-15.2008.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 10752 Nr: 2290-67.2003.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AERMANY APARECIDA PEREIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 8305 Nr: 9-66.1988.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTER. INST. JURÍDICO DAS TERRAS RURAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILAR SAGLCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 784 Nr: 291-21.1999.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSSAMU YAMADA - SUPERMERCADO - ME, 

OSSAMU YAMADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 8370 Nr: 72-91.1988.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTER. INST. JURÍDICO DAS TERRAS RURAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Nova Xavantina, 29 de outubro de 2018.

 Luciene Kelly Marciano Ross
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 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82451 Nr: 3043-67.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KARLA BRANDI 

OHLENVERGER - OAB:17.584/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIOR PINTO DA SILVA, Rg: Liv. A-35, 

Filiação: Mara Odete Vieira da Silva e Carcilio Pinto da Silva, data de 

nascimento: 14/05/1985, brasileiro(a), natural de Uruaçu-GO, convivente, 

vendedor, Telefone (62) 99458-0504. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia para CONDENAR o réu JUNIOR PINTO DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 171, 

“caput”, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.Passo à dosimetria da pena, 

observando as diretrizes contidas na Constituição Federal, artigo 5º, 

inciso XLVI, e no Código Penal, artigo 68.O delito de estelionato possui 

pena privativa de liberdade abstratamente cominada em 01 (um) a 05 

(cinco) anos de reclusão e multa.A culpabilidade transparece ser a normal 

à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da 

pena. Reconheço os maus antecedentes do réu, conforme já 

fundamentado, devido à existência de mais de uma condenação com 

trânsito em julgado referência 45. No que se refere à conduta social e a 

personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para aferi-las. 

Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser 

valorado. Quanto às circunstâncias, tendo em vista que praticado por três 

pessoas, em liame subjetivo, deve ser considerada desfavorável. Quanto 

às consequências do delito, também deve ser considerada desfavorável, 

considerando o prejuízo sofrido pela vítima, que avalia ser cerca de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), conforme se ressoa do caderno investigativo. O 

comportamento da vítima não requer valoração extrapenal.Assim, 

considerando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis e 

a necessidade de exasperação da reprimenda, fixo a pena base em 02 

(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.Na segunda FaseNão presente 

atenuante. Presente a agravante da reincidência do réu, de modo que 

agravo a pena, fixando-a em 3 (três) anos e 2 (dois) meses. Na terceira 

FaseNão havendo causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena 

definitiva em 3 (TRÊS) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.Da Pena 

De MultaQuanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito 

secundário do art. 155 do CP, considero que esta segue o critério de duas 

etapas.Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, já analisadas, fixo-a em 199 (cento e noventa e nove) 

dias-multa. Inexistindo informações acerca da renda atual do acusado, 

fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Devendo a pena de 

multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de transitada em 

julgado a sentença, tudo de conformidade com os artigos 49 e 50, ambos 

do Código Penal.Regime Inicial De Cumprimento De PenaApós análise das 

circunstâncias judicias, que, conforme já demonstrado, são desfavoráveis 

e, levando-se em conta que o réu é reincidente (CP, artigo 33, §§2º, alínea 

“c”, e 3º, e 59, inciso III), fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento 

de pena.Da DetraçãoTendo em vista que o tempo de prisão provisória do 

réu não é suficiente para alterar o regime inicial, deixo de operar a 

detração, a fim de que possa ser efetivada pelo juízo da execução 

penal.Da Pena Restritiva De DireitoDeixo de efetuar a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência do 

réu (art. 44, II, do CP).Do SursisQuanto ao sursis (art. 77 do CP), não 

vislumbro a possibilidade de aplicá-lo, pois o condenado é reincidente em 

crime doloso.Do Direito De Recorrer Em LiberdadeConcedo ao réu o direito 

de apelar em liberdade, visto que não presentes os requisitos do art. 312 

do CPP.Valor Mínimo Para Reparação Dos DanosAnte a inexistência de 

dilação probatória quanto ao prejuízo material sofrido pela vítima, deixo de 

fixar valor mínimo para reparação dos danos, conforme determinado pelo 

CPP, artigo 387, inciso IV, sem prejuízo de, caso queira, a vítima discutir tal 

matéria no juízo cível.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se e:- 

expeça-se guia definitiva de execução;- oficie-se ao TRE/MT para as 

anotações cabíveis;- intime-se o réu para recolhimento da pena de multa.- 

intime-se a(s) vítima(s) da sentença.Após, nada mais havendo, 

arquivem-se estes autos com as baixas e informações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 18 de outubro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84148 Nr: 3965-11.2016.811.0012

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHBDSTDS, KDBDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076 OAB/MT

 Vistos.

Postergo a análise do pedido da parte exequente de ref.63.

Conforme manifestação do Ministério público (ref. 71), intime-se a parte 

executada para que junte aos autos acordo realizado entre as partes, 

conforme informado em ref. 59.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72333 Nr: 1669-50.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20354-b-B/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de ref. 65, designando audiência para 

inquirição da vítima Joselita Viturina Neta e Emily Beatriz Viturina Lopes de 

Souza (filha da vítima) para o dia 08 de mnarço de 2019, às 13h00 (horário 

de Cuiabá - MT).

Para tanto, intimem-se a vítima e a testemunha no endereço indicado na 

referida cota ministerial (ref. 65).

Intime-se o acusado da audiência.

Cientifique-se o Ministério Público e o Advogado de defesa.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98710 Nr: 7776-42.2017.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA GONÇALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.
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O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 19 de novembro de 2018, às 

15h20min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, cumpra-se o item 

“IV” da decisão de ref. 4.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98387 Nr: 7576-35.2017.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 19 de novembro de 2018, às 

15h40min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, cumpra-se o item 

“IV” da decisão de ref. 4.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98382 Nr: 7574-65.2017.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RODRIGUES TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 19 de novembro de 2018, às 

17h40min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, cumpra-se o item 

“IV” da decisão de ref. 4.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98381 Nr: 7573-80.2017.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLECIO RODRIGUES MALVINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.
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Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 19 de novembro de 2018, às 

17h20min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, cumpra-se o item 

“IV” da decisão de ref. 4.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94636 Nr: 5254-42.2017.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID VENANCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 19 de novembro de 2018, às 

17h (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, cumpra-se o item 

“IV” da decisão de ref. 4.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100463 Nr: 740-12.2018.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CARDOSO DE FIGUEROA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 19 de novembro de 2018, às 

16h40min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, cumpra-se o item 

“IV” da decisão de ref. 4.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103221 Nr: 2187-35.2018.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD MAHMUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILAINE SOARES DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CANDIDO DO 

NASCIMENTO RODRIGUES - OAB:46858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernandes M. 

Katsuyama Junior - OAB:35.005 GO

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.
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Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 23385 Nr: 1584-45.2007.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE, MSVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B&AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:, Monica Pagliuso Siqueira - OAB:4509, OTÁVIO 

MARIANI WANDERLEY FILHO - OAB:9144/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Excipiente Maria Sueli Vieira Reis, via advogado, da 

Decisão de fls. 193/195, cuja parte dispositiva segue abaixo:

"Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta, para 

julgar extinto o presente feito sem resolução de mérito em relação à 

excipiente Maria Sueli Vieira Reis, com fulcro no art. 485, inciso I, c.c art. 

330, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, diante do 

reconhecimento expresso da parte exequente da alegada ilegitimidade 

passiva.

Condeno o exequente/excepto ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor dos excipientes, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 e seguintes do Código 

de Processo Civil.

Não há o recolhimento de custas processuais pelo exequente, por 

expressa disposição legal."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67941 Nr: 2730-77.2014.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFC INTERNATIONAL FOOD COMPANY IND 

ALIMENTOS S/A, JOSE BARBOSA MACHADO NETO, ALESSANDRA 

ORLANDI BARBOSA MACHADO, EDUARDO JACINTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO 

FATTORI - OAB:229.835/SP, TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - 

OAB:63105

 Intimação da parte Executada, via advogados, da Sentença de fls. 56/58, 

cuja parte dispositiva segue abaixo:

 "Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta por José 

Barbosa Machado Neto e Alessandra Orlandi Barbosa Machado, para 

julgar extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, inciso I, c.c art. 330, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil, em relação ao executado IFC 

INTERNACIONAL FOOD COMPANY IND. DE ALIMENTOS LTDA e seus 

sócios que foram elencados na inicial: José Barbosa Machado Neto, 

Alessandra Orlandi Barbosa Machado e Eduardo Jacinto Gonçalves, ante 

a ilegitimidade passiva constatada.

Condeno o exequente/excepto ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor dos excipientes, esses arbitrados em 5% (cinco por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Não há o recolhimento de custas processuais pelo exequente, por 

expressa disposição legal."

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 52680 Nr: 1889-20.2013.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stara S/A Indústria de Implementos Agrícolas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrodirect S A - Indústria Comércio 

Exportação e Importação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Mara Basei - 

OAB:5066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Muller - OAB:5841-B

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, se manifestar acerca da certidão de fl.56, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29155 Nr: 2153-42.2010.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martins Rocha dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANA NUCCI 

ENSIDES, para devolução dos autos nº 2153-42.2010.811.0044, Protocolo 

29155, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 60219 Nr: 639-78.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristovão Pedriel da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana A.de Pinho Quintela 

Novaes - OAB:7471/MT, Lafayette Garcia Novaes Sobrinho - 

OAB:6842, Marlon de Latorraca Barbosa - OAB:4978/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte exquente para 

recolher as custas de desarquivamento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 92048 Nr: 3492-55.2018.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welton Esteves - 

OAB:11924/MT

 Vistos.

Intime-se a vítima para, em 05 (cinco) dias, manifestar interesse na 

manutenção ou não das medidas protetivas, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 73623 Nr: 3031-54.2016.811.0044

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Franco Fernandes, VFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel de Paula Fernandes

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

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Homologo o acordo celebrado entre as partes (fl. 22) para que surta seus 

regulares efeitos.

Em consequência, com fundamento nos termos do artigo 921, inciso I, 

Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO do feito até a 

liquidação integral da dívida.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exeqüente para informar se houve o 

cumprimento do acordo.

Após, retornem os autos conclusos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83552 Nr: 4032-40.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoni Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE ANDRESKA 

TARGANSKI - OAB:78764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, mostrando-se necessária a dilação probatória do feito para melhor 

embasamento da demanda, indefiro o pedido de tutela antecipada, diante 

da ausência dos requisitos previstos no CPC.Intimem-se as partes da 

presente decisão.Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as 

partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.Proceda-se 

ao necessário para a realização da Sessão de Mediação/Conciliação, 

atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e 

parágrafos, do CPC.Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhados de seus respectivos 

advogados.A intimação das partes deverá ser pessoal.Ao ser citado, o 

réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar é de 15 dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 

dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.Serve o 

p r e s e n t e  c o m o  r e q u i s i ç ã o / m a n d a d o / o f í c i o / c a r t a  d e 

citação/intimação.Cumpra-se, com urgência.Primavera do Leste/MT para 

Paranatinga/MT, 25 de outubro de 2018.Eviner ValérioJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89521 Nr: 2289-58.2018.811.0044

 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: Jacir Feroldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassiane Hineraski Schmidt, Fábio da Silva 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do desinteresse da parte requerente em uma composição amigável, 

cancele-se a audiência.

Cumpra-se integralmente a decisão proferida à fl. 16.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89540 Nr: 2301-72.2018.811.0044

 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: KdAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAG

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83265 Nr: 3889-51.2017.811.0044

 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: OC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdSMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Vistos etc.Trata-se de ação de divórcio c/c partilha de bens ajuizada por 

ODAIR CASAROTTO em desfavor de LIGIA APARECIDA DOS SANTOS 

MARTIM CASAROTTO, pelos fatos descritos às fls. 04/08.A parte 

requerida pleiteou a remessa dos autos para a Comarca de Montividiu - 

GO, uma vez que mudou de endereço residindo atualmente naquele 

Município (fls. 38/40).Instado a se manifestar, o Ministério Público 

manifestou favoravelmente ao pedido.É o relatório.Decido.A competência 

para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em 

princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda, portanto, 

considerando que a genitora mudou de endereço passando a residir em 

outro Município, a remessa dos autos à Comarca de Montividiu – GO, é a 

medida que se impõe.Dispõe o art. 53, I, “a”, do CPC:“Art. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 65904 Nr: 3088-09.2015.811.0044

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRdSS, PLdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Execução de alimentos intentada por Pablo Lisley de 

Santana Sousa devidamente representado por sua genitora Antonia 

Marcelina Ribeiro de Santana Sousa em face de Adão Batista de Sousa, 

visando receber as parcelas em atraso referentes ao mês de outubro de 

2015 em diante.O executado foi devidamente citado via edital (fl.34), 

sendo-lhe nomeado curador especial, a qual se manifestou por negativa 

geral (fls. 38/41).Instada a manifestar a parte exequente pugnou pela 

decretação de sua prisão civil (fls.44/44-v).A respeito de prisão civil na 

execução de alimentos, no contexto atual do Código de Processo 

Civil/2015, no parágrafo 7º, do artigo 528, leciona que:“Art. 528. No 

cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 

alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a 

requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.§ 7° O débito alimentar que autoriza a prisão 

civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo.”No mesmo sentido, se manifesta o parágrafo 3º do referido 

artigo, o qual determina que:“§ 3° Se o executado não pagar ou se a 

justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1°, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.”Desta feita, decreto a prisão civil de 
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Adão Batista de Sousa, pelo prazo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 

528, §§3º e 7º do CPC, fato que não o isenta do adimplemento das 

prestações alimentícias não pagas, nos termos do art. 528, § 5º, do 

CPC/15.Conste-se no mandado de prisão que “a prisão será cumprida em 

regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns” 

(NCPC, art. 528, §4º).Ocorrendo o pagamento do débito alimentar, 

expeça-se incontinenti alvará de soltura em favor do executado, nos 

termos do art. 528, §6° do Código de Processo Civil/2015.Intime-se. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 80550 Nr: 2492-54.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ferreira Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Os pontos controvertidos são: a condição de segurado da parte autora e 

sua incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Arlindo 

Rodrigues Rocha Junior, com consultório médico na Rua São Francisco 

Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame médico do requerente, que deverá 

informar a Secretaria Judicial da data para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88477 Nr: 1765-61.2018.811.0044

 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: Eunice Jesus dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Os pontos controvertidos são: a condição de segurado da parte autora e 

sua incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Arlindo 

Rodrigues Rocha Junior, com consultório médico na Rua São Francisco 

Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame médico do requerente, que deverá 

informar a Secretaria Judicial da data para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 78049 Nr: 1274-88.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Aparecido da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Os pontos controvertidos são: a condição de segurado da parte autora e 

sua incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Arlindo 

Rodrigues Rocha Junior, com consultório médico na Rua São Francisco 

Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame médico do requerente, que deverá 

informar a Secretaria Judicial da data para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 87166 Nr: 1036-35.2018.811.0044

 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: Geraldo dos Reis Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Os pontos controvertidos são: a condição de segurado da parte autora e 

sua incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Arlindo 

Rodrigues Rocha Junior, com consultório médico na Rua São Francisco 

Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame médico do requerente, que deverá 

informar a Secretaria Judicial da data para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86899 Nr: 893-46.2018.811.0044

 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: Josevania Ribeiro de Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Os pontos controvertidos são: a condição de segurado da parte autora e 

sua incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Arlindo 

Rodrigues Rocha Junior, com consultório médico na Rua São Francisco 

Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame médico do requerente, que deverá 

informar a Secretaria Judicial da data para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 
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observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15689 Nr: 2000-82.2005.811.0044

 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): João Pedro de Oliveira, Julia Pedroso dos 

Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS ALVES - 

OAB:13908

 Vistos.

1. Ante o provimento do recurso de apelação nº. 62816/2017, interposto 

pelo exequente, dando prosseguimento a presente execução, 

tão-somente, com relação ao executado JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA (fls. 

133/136), determino que proceda com a retificação da capa dos autos, a 

fim de evitar equívocos pelo juízo.

2. Face a exclusão da parte Julia Pedroso dos Santos de Oliveira do polo 

passivo da ação e a penhora se deu nas contas dela, conforme se 

verifica do recibo de bloqueio de valores de fl. 86/87, intime-se a 

exequente para proceder com a devolução do valor indicado no alvará (fl. 

109), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária.

3. Restituído o valor, proceda a vinculação e expeça-se alvará em favor 

de Julia Pedroso dos Santos na conta informada à fl. 140.

 4. Procedo a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e 

sua indisponibilidade em nome do executado JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor atualizado e indicado pelo 

exequente à fl. 142.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86412 Nr: 602-46.2018.811.0044

 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: Francisco da Cruz de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 27043 Nr: 29-86.2010.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMdS(, Valdenilson Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade São Lucas - Braff & 

Veit Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059, Ricardo Batista Damásio - OAB:7222-B

 Vistos, etc.

Considerando as informações de fl.401, informando a impossibilidade de 

realização da perícia, descontituo a perita anteriormente nomeada e 

nomeio como perito judicial (Perícia médica) o Dr. Arlindo Rodrigues Rocha 

Junior, com consultório médico na Rua São Francisco Xavier, n.º 1415, 

Centro, que será responsável pela condução e execução dos trabalhos 

periciais, que cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso, em 30 dias.

 Após, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias.

 Em seguida, tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000525-20.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARANATINGA/MT 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR MARQUES BARBOSA OAB - 550.450.651-49 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

ILMA DA SILVA LUIZ (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Defiro a cota ministerial que consta no ID. 16225326. Ante a 

proximidade da cirurgia agendada (31/10/2018), DETERMINO que o 

Hospital Santa Casa de Cuiabá realize a internação hospitalar da paciente 

ILMA DA SILVA CRUZ, e que após a realização do procedimento cirúrgico, 

seja apresentada a nota fiscal aos autos, referente a internação, para fins 

de transferência de valores . Com o documento nos autos, dê-se nova 

vista ao MP para manifestação. Serve a presente como 

requisição/ofício/mandado/carta de citação/carta de intimação. Cumpra-se. 

Paranatinga-MT, 29 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31935 Nr: 20855-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Potensal Nutrição e Saúde Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário José Gollin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Barros Villas Boas 

- OAB:191418/SP, Irio Sobral de Oliveira - OAB:112215/SP, Luiz Mari - 

OAB:124600/SP, Rogério Pinheiro Crepaldi - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

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

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 85965 Nr: 451-80.2018.811.0044

 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): Rafael Cristiano Schmitt, Guido Nelson Schmitt, 

Realda Teresinha Schmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-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 exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto a certidão do Oficial 

de Justiça retro, bem como proceder a complementação solicitada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50604 Nr: 2118-14.2012.811.0044

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Cesar Garcia de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/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 exequente para 

se manifestar quanto a juntada de carta precatória, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 33112 Nr: 1350-88.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Sartori, Lirge Maria Sartori Theotonio, 

Adilmar Sartori, Marcia do Prado Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B/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 exequente para 

se manifestar quanto a certidão do Oficial de Justiça retro, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55923 Nr: 1697-53.2014.811.0044

 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: Elza Schilling, Olindo Vogel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

se manifestar quanto a certidão do Oficial de Justiça retro, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66264 Nr: 95-56.2016.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Alves Damaceno

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

se manifestar quanto a certidão do Oficial de Justiça retro, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55364 Nr: 1313-90.2014.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Pereira da Silva

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

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

É sabido e ressabido que cabe a parte requerente realizar diligências para 

localizar o endereço da parte requerida.

Assim, compete ao credor promover todas as diligências no sentido de 

localizar o requerido, não se justificando que o requerente transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o devedor. A intervenção 

judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos públicos ou 

empresas privadas solicitando informações sobre o endereço do 

requerido, deve ser medida excepcional, somente realizada após efetiva 

comprovação do exaurimento das diligências possíveis pelo requerente, o 

que não se deu no presente caso.

Pelas razões expostas, indefiro o pedido de buscas do endereço da parte 

requerida formulada pelo credor.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58798 Nr: 3557-89.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fruet Cruz Comércio e Representações Ltda, 

Apoio Transportes Ltda - EPP, Adriano Fruet Cruz, Danilo Goulart Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pedido de informações sobre o atual logradouro dos executados já foi 

analisado à fl.112, pelo que não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços 

para o descobrimento do paradeiro das partes, sobretudo em feitos 

versando sobre direitos disponíveis, máxime quando o exequente não 

demonstrar justificadamente o esgotamento de todos os meios possíveis 

para obtê-lo.

Nessa toada:

 “QUEBRA DO SIGILO DE DADOS NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS 

VIAS EXTRAJUDICIAIS – TJMS: ’’

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA 

FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE EXECUTADA. 

ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito de bens e 

endereço da parte executada é da própria exequente, não podendo o 

Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, avocar, para si, o 

encargo que compete a uma delas. Essa regra somente deve ser 

recepcionada quando é comprovada a existência de óbice intransponível 

administrativamente, sem a interferência judicial. Realmente, não constitui 

obrigação de o Juízo utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à 

Receita Federal, objetivando obter as últimas declarações de rendimentos 
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da executada, para a consecução de eventual novo endereço daquela ou 

de bens de sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente 

quando a utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de 

ativos financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” 

(TRF 5ª Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011).

 Assim, indefiro o pedido de fls. 112.

Intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24028 Nr: 65-65.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Lima, Edemilson Leite de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o exequente não juntou aos autos a cópia atualizada 

da matrícula do imóvel indicado à penhora.

 Indefiro por hora o pedido de fls. 134.

 Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68845 Nr: 1215-37.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Transportadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Carmona Maya - 

OAB:257.198 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 125.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66653 Nr: 303-40.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Francisco Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 23.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº.

 Excelentíssimo Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 Considerando que a servidora Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa, 

Técnica Judiciaria, matrícula 6307, designada para exercer a função 

Gestora Judiciária da 2ª Vara, encontrar-se-á afastada no período de 

01/10/2018 à 29/12/2018, em face da Licença Médica.

RESOLVE:

 Designar Nilson Abreu dos Santos, Técnico Judiciário, matrícula 8106, 

para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto da 2ª vara, no 

período de 31/10/2018 a 29/11/2018, durante o afastamento da titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Peixoto de Azevedo/MT, 26 de outubro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81487 Nr: 3403-66.2016.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Marcelo Rodrigues Del 

Papa - CRM/MT 8218, para atuar como perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

14/11/2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85223 Nr: 2337-17.2017.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGC

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ,procedo a 

intimação da parte autora para, manifestar se sobre relatório de Estudo 

Social encartados as fls. 57/58, no prazo de lei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-85.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICINATO COSTA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010021-85.2016.8.11.0023 Valor da 

causa: $20,000.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE CICINATO COSTA DIAS Endereço: Rua 
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RAIMUNDO NONATO DE PAULA, 240, AEROPORTO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua 

MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184, BANDEIRANTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-285 Senhor(a): REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 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: VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob 

penalidade da lei. 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). PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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: 1000204-82.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DA ROSA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000204-82.2017.8.11.0023 Valor da 

causa: $12,000.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Endereço: 

RUA BARÃO DE MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 POLO PASSIVO: Nome: ROBERTO DA 

ROSA SANTOS Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 19, MAE DE DEUS, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): REQUERIDO: 

ROBERTO DA ROSA SANTOS A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 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: VALOR DO DÉBITO: Valor R$ $ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (16/05/2015, 

ID 11228554) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). 

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). PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 29 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010226-56.2012.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LOPES PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA SILVA ROCHA OAB - MT21258/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010226-56.2012.8.11.0023 Valor da causa: 

$374.35 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: FLAVIA LOPES 

PACHECO Endereço: Rua NILO PECANHA, 76, CENTRO NOVO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN 

S.A. Endereço: Avenida Paulista, 2.240, Inexistente, CENTRO, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 13103-000 FINALIDADE: EFETUAR A 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, 
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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. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

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. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 29 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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: 8010120-31.2011.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

Z. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. Y. T. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010120-31.2011.8.11.0023 Valor da causa: $5,000.00 POLO ATIVO: 

Nome: ZELIA RITA DA SILVA Endereço: Rua QUATRO, 169, SANTA 

ISABEL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VILMA YOSHIKO TAKAHASHI CARDOSO Endereço: DO 

COMERCIO, 486, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 ESPÉCIE: [DESPEJO PARA USO PRÓPRIO]->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. PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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: 8010120-31.2011.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

Z. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. Y. T. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010120-31.2011.8.11.0023 Valor da causa: $5,000.00 POLO ATIVO: 

Nome: ZELIA RITA DA SILVA Endereço: Rua QUATRO, 169, SANTA 

ISABEL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VILMA YOSHIKO TAKAHASHI CARDOSO Endereço: DO 

COMERCIO, 486, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 ESPÉCIE: [DESPEJO PARA USO PRÓPRIO]->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. PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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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: 8010017-14.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA GOMES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES DE SOUZA OAB - MT21739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010017-14.2017.8.11.0023 Valor da causa: 

$37,480.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VALQUIRIA GOMES CARVALHO Endereço: Rua JULIO CAMPOS, 

1073, CASA, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

Endereço: Avenida MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES, 1000, RES. 

TRES TAMBORÉ, SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP: 06543-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para e 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias quanto ao requerimento da parte 

Reclamada. PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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: 1000011-33.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MUNIZ BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000011-33.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: $12,000.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: APARECIDA MUNIZ BUENO Endereço: rua paraguay, 

47, MAE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, 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: VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ). 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). PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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, 
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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: 1000114-40.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000114-40.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: $10,287.12 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LUCEIA SOARES DE ALMEIDA Endereço: RUA 

MANAUS, S/N, NOVA ESPERANÇA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: 

RUA BARÃO DE MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 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: VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 6. 468,28 (seis mil e 

quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e oito 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). PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 29 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 94/2018-CNPar

O Doutor Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 681, de 07 de outubro de 2003, que 

institui ponto facultativo Municipal no Dia do Evangélico (31 de outubro);

CONSIDERANDO os termos do art. 68, §5º, da Lei Estadual nº 4.964/85 

(COJE) ;

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPEN DER o expediente no Foro Judicial desta Comarca, no dia 

31 de outubro de 2018, quarta-feira.

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram no dia 31 de outubro de 2018 para o primeiro dia útil 

subsequente.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral da Justiça, bem 

como notifiquem-se o Ministério Público, Defensoria Pública e OAB.

Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018

Claudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001200-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA NAZARE CAMPOS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FELIX DA SILVA 02246704170 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI PROCESSO n. 

1001200-76.2018.8.11.0013 Valor da causa: $3,000.00 ESPÉCIE: 

[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->CAUTELAR INOMINADA (183) 

POLO ATIVO: Nome: ADRIANA NAZARE CAMPOS DA SILVA SOUZA 

Endereço: Rua Antônio Bento Neto s/nº, S/N, CENTRO, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: Nome: EDUARDO FELIX 

DA SILVA 02246704170 Endereço: Av. Araguaia, 569, Santa Cruz, 

GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da parte autora para manifestação, no prazo de 5 dias quanto a devolução 

da Carta Precatória sem cumprimento, 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. Pontes e Lacerda/MT, 29 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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 
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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: 1000958-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000958-20.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JORGE ALVES DE FREITAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Às partes para que especifiquem provas. , 26 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001645-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GONCALVES CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARVELINO DIAS DO VALE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA DE ALMEIDA SORIANO OAB - MS18296 (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PENHA DA SILVA OAB - MS23728 (ADVOGADO(A))

 

I – Processe-se em segredo de justiça. II – Ao Núcleo de Mediação e 

Conciliação para tentativa de acordo. III – Fixo alimentos provisórios, na 

ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, em 50% do 

salário mínimo vigente no país ou 30% dos rendimentos totais do 

requerido, o que for maior, além de 50% das despesas extras gastas com 

os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês seguinte ao vencido à 

representante dos autores; IV – Cite-se a parte ré (no endereço constante 

na inicial) para os termos da presente ação, cuja contrafé segue anexa, 

para querendo, contestar o pedido a partir da data designada, sob pena 

de presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 285 e 

319), bem como, intime-se dos alimentos provisionais e da guarda 

provisória fixados. V – Proceda-se à realização de estudo social. VI – 

Intimem-se as partes para que comparecem à audiência designada 

acompanhadas de seus advogados. VII – Intime-se o Ministério Público. VIII 

– Quanto aos demais pedido de tutela de urgência deixo para apreciar 

após apresentação de defesa. IX – Cumpra-se. Expeça-se Carta 

Precatória para citação e intimação da parte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52858 Nr: 4204-56.2009.811.0013

 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: Antonio João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhambi Alimentos Norte Ltda, Celso Ludwig, 

REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, RAFAEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisângela Sanches Ferreira 

de Andrade - OAB:MT-15154, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B, Jaqueline Peres Lessi Lisandro - 

OAB:MT-15343

 Através da presente, intimo as partes para que compareçam no prédio do 

Fórum desta Comarca para realização da perícia no dia 29/11/2018 às 

10hs.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64864 Nr: 907-36.2012.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maurício Silva Nishimura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE MAURÍCIO SILVA 

NISHIMURA, Cpf: 65007735191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/03/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ESPÓLIO 

DE MAURÍCIO SILVA NISHIMURA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2012910/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$5.360,59 - Valor Atualizado: R$5.360,59 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Defiro o requerido.;Expeça-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, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115633 Nr: 2106-54.2016.811.0013

 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): EDILEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDILEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA, Cpf: 

79192254187, 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, instituição 

financeira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 007.207.996/0001-50, CIDADE DE 

DEUS, PRÉDIO PRATA, S/N 4º ANDAR, Vila Yara, OSASCO , SP, CEP 

06029-900, endereços eletrônicos publica@paschoalotto.com.br e 

4429.advogados@bradesco.com.br, por seu(a) advogado (a) 

infra-assinado(a), conforme instrumento de mandato incluso (doc. Anexo), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 395 de 585



vem à presença de V. Exa., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, 

com as alterações do artigo 56 da Lei nº 10.931/04, artigos 101 e 102 da 

Lei 13.043, de 13 de novembro de 2014 e artigos 1361 à 1368-B, do 

Código Civil e demais disposições legais aplicáveis à espécie, propor a 

presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Em relação a EDILEUSA 

APARECIDA DE OLIVEIR, devidamente inscrito no CPF/CNPJ sob nº 

791.922.541-87 , estabelecido na FAZENDA TRIANGULO KM 174, 

92152966, Bairro ZONA RURAL, CEP 78250000, nesta Comarca, pelos 

motivos de fato e de direito que se passa a expor: I - DOS FATOS 1. O 

autor concedeu à(o) ré(u) um financiamento no valor de R$ 58.089,58, 

para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 

1.658,27, com vencimento final em 12/10/2014, mediante Contrato de 

Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, 

celebrado em 13/09/2010. 2. Em garantia das obrigações assumidas a(o) 

ré(réu) transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(ns) descrito(s) no 

supra mencionado contrato a saber: marca GM, modelo S10 ADVANTAGE 

D, chassi n.º 9BG138HF0AC406539, ano de fabricação 2009 e modelo 

2010, cor BRANCA, placa NJJ8897, renavam 00151993920 (Doc. anexo) 

3. Ocorre, porém, que a(o) ré(u) tornou-se inadimplente, deixando de 

efetuar o pagamento das prestações a partir de 12/05/2013, incorrendo 

em mora desde então, nos termos do artigo 2º e §2º, do Decreto-Lei 

911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. Documento: 115633 - 

Protocolado em: 04/05/2016 às 10:10:00 e assinado eletrônicamente por: 

NELSON PASCHOALOTTO:47371129849 Autenticidade do documento: 

8d8bbf5b-edce-47a8-8f03-ef8b55f303d4. Para conferir a autenticidade 

acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento 

e l e t r o n i c a m e n t e 

____________________________________________________________

__________ _______ 4. O autor, seguindo os procedimentos 

estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora do(a) réu(é), por 

meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de 

recebimento (doc. Anexo). 5. Assim, o débito vencido do(a) réu(é), 

devidamente atualizado até 27 de Abril de 2016 pelos encargos 

contratados importa em R$ 43.826,36 (VALOR SOMENTE DAS 

VENCIDAS), sendo que o valor total para fins de PURGAÇÃO DE MORA 

em R$ 43.826,36, referente as parcelas vencidas e vincendas, conforme 

preceitua o §2º, do Artigo 3º, da Lei de Regência (Decreto Lei 911/69) e 

em conformidade com o julgamento do STJ, proferido no Recurso 

Repetitivo nº 1.418.593-MS (doc. anexo). 6. Desta feita, cabe ao banco 

credor o direito de fazer apreender o(s) bem(ns) que lhe foi(ram) 

fiduciariamente alienado(s) e em seguida promover a sua venda aplicando 

o respectivo resultado ao pagamento do débito de R$ 43.826,36, 

correspondente ao principal e acessórios das dívidas vencidas e 

vincendas do réu, devidamente discriminados (doc. anexo). 7. A 

consolidação da propriedade deverá ocorrer livre de ônus, o que inclui a 

não cobrança de quaisquer tributos, multas, diárias de pátio e outros 

encargos de responsabilidade do devedor, réu neste processo, nos 

termos do artigo 1368 B do Código Civil, com nova redação conferida pela 

Lei 13.043/2014.

Despacho/Decisão: Vistos.Indefiro o pedido retro.Ao exequente para que 

indique bens à penhora ou promova a insolvência civil (art. 748 da Lei n. 

5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 11.101/01).Fica ciente 

desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja vista que 

compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da 

LEF.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, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 25 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116793 Nr: 2490-17.2016.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

amparo assistencial ao autor em um salário mínimo mensal, a partir da data 

da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo observar para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124636 Nr: 5643-58.2016.811.0013

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Cleiton Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 7.948

 1. Defiro desarquivamento;

2. Expeça-se alvará em favor do autor;

3. Expeça-se ofício ao DETRAN pra que seja retirada qualquer restrição 

contida no veículo;

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001633-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO(A))

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001633-80.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA RÉU: TOBELLI COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ANTÔNIO CARDOSO 

DE ALMEIDA em desfavor da ANITA CALÇADOS, ambos devidamente 

qualificados. Extrai-se da inicial que a parte autora que teve seu nome 

incluído nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão de 

uma obrigação no valor de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais) 

por ele nunca assumida. Em arremate, propugnou pela concessão da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada com o fim de compelir 

a parte ré a excluir o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito em 

relação ao débito pago e, ao final, a compensar-lhe monetariamente o 

prejuízo imaterial experimentado. Juntou documentos (fls. 10/16). Na 

decisão de ID 14752721, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela no 

qual se almejava a exclusão do nome do autor do Serasa e SPC. No mais, 
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o ônus da prova foi invertido. Citada, a requerida apresentou contestação 

de ID 15493072, aduzindo, em síntese, que ( i ) o nome empresarial por ela 

utilizado é MS MODA EM COURO LTDA.; ( ii ) o autor não faz jus à 

concessão dos benefícios da justiça gratuita; ( iii ) a obrigação foi 

legitimamente contraída pelo autor ou por terceiro fraudador; ( iv ) inexistiu 

dano moral no caso em exame; ( v ) aplica-se ao caso a Súmula 385 do 

STJ. No mais, teceu argumentação acerca dos critérios a serem 

observados para a quantificação da indenização e pugnou pela aplicação 

da pena de litigância de má-fé em desfavor do autor. Juntou documentos 

de ID 15493073, 15493076, 15493079 e 15493080. A autora ofertou 

réplica de ID 15778911. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. O processo comporta julgamento no 

estado em que se encontra, uma vez que, por envolver matéria de fato e 

de direito, prescinde de realização de provas em audiência, nos precisos 

termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, constatada a possibilidade de 

julgamento da lide é dever do magistrado, e não sua faculdade, passar à 

prolação de sentença. Assim, passo à apreciação do pedido. DA 

IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. A requerida apresentou impugnação à concessão 

das benesses da gratuidade, todavia deixou de apresentar qualquer 

elemento concreto a sustentar a alegação de que o autor não faz jus ao 

citado beneplácito, ônus este que lhe incumbia, nos exatos termos do art. 

373, II, do NCPC. Nessa toada, por não haver qualquer prova indiciária de 

que o autor detém condições econômicas de custear as despesas do 

processo sem colocar em risco o próprio sustento e de sua família, 

REJEITO a impugnação apresentada pela requerida. DA APLICABILIDADE 

DOS DITAMES LEGAIS ESTATUÍDOS PELA LEI Nº. 8.078/1990. De início, 

insta salientar que a causa de pedir remota, tal qual apresentada na 

petição inicial, consubstancia-se no alegado cumprimento de obrigação de 

pagar quantia certa por parte da requerente. Porém, apesar do 

adimplemento da dívida, a requerida manteve o nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe danos a 

direitos personalíssimos. Sendo assim, a parte autora defende que sofreu 

abalo ao crédito por conduta da requerida, na exata medida em que a 

mesma foi o responsável pela inserção das anotações negativas, 

conforme faz prova o documento de fl. 12 (ID 14544828). Destarte, 

comprovada a relação de consumo havida entre o autor e a parte 

requerida, inescapável a aplicação dos ditames legais previstos na Lei nº. 

8.078/1990 ao caso em tablado, conforme Verbete da Súmula nº. 297 do 

Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a configuração da 

responsabilidade objetiva da instituição financeira. Diante dos argumentos 

acima esposados, aplicam-se ao caso ora vergastado os comandos legais 

estabelecidos pelo Código da Defesa do Consumidor, mormente no que 

pertine à inversão do ônus probatório, eis que a parte autora logrou 

comprovar sua hipossuficiência técnica quanto à produção de provas, 

atendendo, portanto, o disposto no art. 6º, VIII, da Lei nº. 8.078/1990. Em 

razão da aplicabilidade da norma consumerista, demanda-se, “in casu”, a 

necessária análise da responsabilidade objetiva da demandada e não 

subjetiva, como sustentado pela requerida em sua contestação. DA 

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. A requerida afirma que o requerente 

concorreu para a exclusão do evento, uma vez que não comprovou que 

procurou solucionar o problema administrativamente, bem como alega que 

se houve fraude, de modo que não concorreu com dolo ou culpa para a 

inserção do nome do autor junto ao cadastro de maus pagadores. A 

alegação de que o ato fora fruto de fraude, o que eximiria a requerida do 

dever de indenizar, não comporta acolhida. Isto porque, a 

responsabilidade da requerida é objetiva e não subjetiva, sendo irrelevante 

a existência de culpa ou dolo. Assim, basta a comprovação da conduta, 

comissiva ou omissiva, do dano e do nexo de causalidade, para que surja 

o dever de indenizar (Súmula nº. 479 do STJ). Por outro lado, a requerida, 

ao inserir o nome do requerente nas entidades de caráter público (SPC e 

SERASA), assumiu, única e exclusivamente, o natural risco de sua 

atividade empresarial (teoria do risco da atividade), devendo suportar o 

ônus que decorre do ato lesivo derivado de sua conduta à propriedade 

imaterial do requerente, ainda que tenha sido alvo de uma fraude praticada 

por terceiro. Logo, não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima ou 

de terceiros. Neste sentido é a jurisprudência: “CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CDC. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADAMENTE. 

DECISÃO: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

1 - AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEVEM ZELAR PELA VERACIDADE E 

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS A SI APRESENTADOS NO MOMENTO 

DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E CONCESSÃO DE C ARTÃO DE 

CRÉDITO, SOB PENA DE VIREM A RESPONDER CIVILMENTE POR 

EVENTUAL FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. 2 - SEGUNDO O ART. 14, 

§ 3º, II, O PRESTADOR DO SERVIÇO RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE 

DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELOS DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO, SALVO COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE 

TERCEIRO, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS. 3 - DESSA 

FEITA, ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL, ART. 186, DO VIGENTE CÓDIGO CIVIL, TEM-SE 

COMO ACERTADA A CONDENAÇÃO VISLUMBRADA PELO MM. JUIZ A 

QUO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. 4 - DE ACORDO COM ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO DISSEMINADO, A INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS DEVE ATINGIR TRÊS FUNÇÕES ESSENCIAIS, QUAIS 

SEJAM: PREVENIR CONDUTAS FUTURAS, PUNIR O AUTOR DO ATO 

LESIVO E RESSARCIR A VÍTIMA. 5 - QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA 

RECORRIDA ADEQUADAMENTE, DE MODO QUE NÃO DEVE SER 

ALTERADO. 6 - ANTE AO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, 

MANTENDO A SENTENÇA TAL QUAL PROFERIDA. 7 - CONDENO O 

RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA 

LEI 9.099/95. 8 - ACÓRDÃO LAVRADO NOS MOLDES PRECONIZADOS 

PELO ARTIGO 46, 2ª P ARTE, DA LEI Nº. 9.099, DE 1995.(TJ-DF - ACJ: 

210830720088070007 DF 0021083-07.2008.807.0007, Relator: IRACEMA 

MIRANDA E SILVA, Data de Julgamento: 17/03/2009, SEGUNDA TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data 

de Publicação: 22/04/2009, DJ-e Pág. 287)” Nesse quadrante, a requerida, 

ao inserir o nome da requerente nas entidades de caráter público (SPC e 

SERASA), assumiu, única e exclusivamente, o natural risco de sua 

atividade empresarial (teoria do risco da atividade), devendo suportar o 

ônus que decorre do ato lesivo derivado de sua conduta à propriedade 

imaterial do requerente, ainda que tenha sido alvo de uma fraude praticada 

por terceiro. DA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS 

ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. Maria Helena Diniz aponta 

a existência de três elementos, a saber: a) existência de uma ação, 

comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta 

como um ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da 

responsabilidade civil há o risco; b) ocorrência de um dano moral ou 

patrimonial causado à vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a 

ação, o que constitui o fato gerador da responsabilidade. Já Carlos 

Roberto Gonçalves aponta quatro pressupostos da responsabilidade civil: 

a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) relação de 

causalidade; d) dano. Por sua vez, Sérgio Cavalieri Filho prega que são 

três os elementos: a) conduta culposa do agente; nexo causal; c) dano. 

Desse modo, a despeito de a doutrina atribuir nuances distintos aos 

elementos caracterizadores da responsabilidade civil, prevalece o 

entendimento de que para que nasça o dever de indenizar, deve-se 

verificar a presença de: a) uma conduta humana; b) da culpa genérica ou 

lato sensu; c) do nexo de causalidade e; d) do dano ou prejuízo. Sendo 

assim, destrinchando o caso ora submetido a exame, constata-se ( I ) 

existência da conduta da requerida, materializada na inserção de registro 

negativo em nome da parte autora (fl. 12); ( II ) a provocação de prejuízo 

de ordem imaterial à requerente, consubstanciado no abalo de seu crédito 

no mercado, acarretando-lhe um dano moral “in re ipsa”; ( III ) o nexo de 

causalidade entre a conduta da requerida e o prejuízo moral 

experimentado pela parte autora. Saliente-se que a verificação da 

presença do elemento culpa “lato sensu” não é necessário no caso sob 

exame, conforme exegese do art. 14, “caput”, do CDC. Logo, 

caracterizado estão os elementos ensejadores da responsabilidade civil 

objetiva da requerida. Importante ressaltar que a despeito de estar 

caracterizada a responsabilidade objetiva da requerida, a mesma sustenta 

que a obrigação fora legitimamente contraída pelo autor. Com o intuito de 

comprovar citada alegação, junta aos autos recibo contendo a assinatura 

do autor e áudio contendo a gravação de suposta conversa entabulada 

por preposto da requerida e o autor. Quanto ao recibo acostado aos 

autos, através de mero exame visual é possível distinguir a assinatura 

nele contida das constantes do documento de identificação do autor e 

procuração juntada aos autos. Deste modo, até mesmo para um leigo em 

técnicas de grafia, é de fácil percepção que o signatário da assinatura 
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que figura no recibo apresentado pela requerida não é o autor. No mais, 

quanto à conversa telefônica contida no áudio juntado com a contestação, 

não se pode concluir que o interlocutor seja o autor ou terceiro fraudador. 

Portanto, como dito alhures, os elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil estão presentes no caso em exame. DO DANO 

MORAL. Sílvio de Salvo Venosa conceitua o dano moral como “o prejuízo 

que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Ainda como 

demonstra o brilhante autor, será moral o dano que ocasiona um distúrbio 

anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou, 

como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em 

cada caso”. A definição de dano moral traz ínsita a ideia de que a 

dignidade da pessoa humana constitui um patrimônio e, como tal, necessita 

ser preservado das intercorrência havidas no seio social. O artigo 1º, 

inciso III, da Constituição Federal coloca como um dos fundamentos da 

nação o princípio da dignidade da pessoa humana. No entendimento de 

Alexandre de Morais : “A dignidade da pessoa humana é um valor 

espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. O direito à vida, à honra, à intimidade, à 

integridade, entre outros, aparecem como consequência imediata da 

consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento basilar 

da Constituição Federal. Ademais, tais direitos igualmente têm previsão 

constitucional expressa no artigo 5º, caput e inciso X. Nos dizeres 

precisos de Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade humana é: “Aquela 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. O 

mandamento constitucional consagrou o valor da dignidade da pessoa 

humana como princípio máximo e o elevou, de maneira inconteste, a uma 

categoria culminante em nosso ordenamento jurídico, na qualidade de 

norma jurídica fundamental. Por tais razões, a proteção à moral é uma 

forma de dar efetividade a esse preceito constitucional, valorizando a 

convivência social e a dignidade humana. No caso ora vergastado, a 

dignidade da parte autora foi violada pelo fato de ter sofrido restrição ao 

crédito, sem que tenha sido comprovada a existência da relação jurídica 

ensejadora da mantença da negativação. Quanto ao montante da 

compensação, é certo que em decorrência da falta de parâmetros 

objetivos para fixar o quantum indenizatório, deve o magistrado, em 

atenção às suas finalidades, quais sejam, desestimular condutas análogas 

e servir como conforto a quem o recebe, arbitrá-lo dentro dos princípios 

mencionados, sempre considerando o gravame em relação ao todo, 

respeitando elementos como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a 

reincidência do ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a 

condição financeira do ofensor; a condição financeira do ofendido. Sendo 

assim, sua fixação não pode ultrapassar os limites do bom senso, 

respeitando-se, por conseguinte, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Diante de tais argumentos, “in casu”, mostra-se adequado 

arbitrar o valor da compensação ao dano de ordem imaterial em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). DA APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A requerida sustenta ser aplicável ao 

caso em exame o verbete da Súmula 385 do STJ. Para sustentar 

mencionada alegação, juntou aos autos documento que comprova a 

existência de registro negativo em nome do autor, inserido por Club Mais 

Administradora de Cartões, em 22 de julho de 2016, em razão de uma 

dívida no valor de R$ 128,68 (cento e vinte e oito reais e sessenta e oito 

centavos). Ocorre que citado extrato fora obtido em 6 de maio de 2017, ou 

seja, em data muito pretérita ao ajuizamento da presente ação judicial 

(3/8/2018). Deste modo, a requerida não logrou comprovar se à época do 

ajuizamento da demanda ainda existia contra o requerente o mencionado 

registro negativo, de modo a tornar possível a aplicação da Súmula 385 do 

STJ. Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC, para o 

fim de ( i ) DETERMINAR a retificação do nome da requerida, de modo que 

passe a figurar no polo passivo da ação MS MODA EM COURO LTDA.; ( ii ) 

CONFIRMAR a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência; e ( iii 

) CONDENAR MS MODA EM COURO LTDA., a compensar o dano moral 

provocado em ANTÔNIO CARDOSO DE ALMEIDA, mediante o pagamento 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da 

sentença pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da data em que se tornou indevida a manutenção do nome da 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (6/12/2016), “ex vi” da 

Súmula nº 54/STJ. Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a 

parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como 

em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com 

espeque no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil. 

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001633-80.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA RÉU: TOBELLI COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ANTÔNIO CARDOSO 

DE ALMEIDA em desfavor da ANITA CALÇADOS, ambos devidamente 

qualificados. Extrai-se da inicial que a parte autora que teve seu nome 

incluído nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão de 

uma obrigação no valor de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais) 

por ele nunca assumida. Em arremate, propugnou pela concessão da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada com o fim de compelir 

a parte ré a excluir o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito em 

relação ao débito pago e, ao final, a compensar-lhe monetariamente o 

prejuízo imaterial experimentado. Juntou documentos (fls. 10/16). Na 

decisão de ID 14752721, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela no 

qual se almejava a exclusão do nome do autor do Serasa e SPC. No mais, 

o ônus da prova foi invertido. Citada, a requerida apresentou contestação 

de ID 15493072, aduzindo, em síntese, que ( i ) o nome empresarial por ela 

utilizado é MS MODA EM COURO LTDA.; ( ii ) o autor não faz jus à 

concessão dos benefícios da justiça gratuita; ( iii ) a obrigação foi 

legitimamente contraída pelo autor ou por terceiro fraudador; ( iv ) inexistiu 

dano moral no caso em exame; ( v ) aplica-se ao caso a Súmula 385 do 

STJ. No mais, teceu argumentação acerca dos critérios a serem 

observados para a quantificação da indenização e pugnou pela aplicação 

da pena de litigância de má-fé em desfavor do autor. Juntou documentos 

de ID 15493073, 15493076, 15493079 e 15493080. A autora ofertou 

réplica de ID 15778911. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. O processo comporta julgamento no 

estado em que se encontra, uma vez que, por envolver matéria de fato e 

de direito, prescinde de realização de provas em audiência, nos precisos 

termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, constatada a possibilidade de 

julgamento da lide é dever do magistrado, e não sua faculdade, passar à 

prolação de sentença. Assim, passo à apreciação do pedido. DA 

IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. A requerida apresentou impugnação à concessão 

das benesses da gratuidade, todavia deixou de apresentar qualquer 
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elemento concreto a sustentar a alegação de que o autor não faz jus ao 

citado beneplácito, ônus este que lhe incumbia, nos exatos termos do art. 

373, II, do NCPC. Nessa toada, por não haver qualquer prova indiciária de 

que o autor detém condições econômicas de custear as despesas do 

processo sem colocar em risco o próprio sustento e de sua família, 

REJEITO a impugnação apresentada pela requerida. DA APLICABILIDADE 

DOS DITAMES LEGAIS ESTATUÍDOS PELA LEI Nº. 8.078/1990. De início, 

insta salientar que a causa de pedir remota, tal qual apresentada na 

petição inicial, consubstancia-se no alegado cumprimento de obrigação de 

pagar quantia certa por parte da requerente. Porém, apesar do 

adimplemento da dívida, a requerida manteve o nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe danos a 

direitos personalíssimos. Sendo assim, a parte autora defende que sofreu 

abalo ao crédito por conduta da requerida, na exata medida em que a 

mesma foi o responsável pela inserção das anotações negativas, 

conforme faz prova o documento de fl. 12 (ID 14544828). Destarte, 

comprovada a relação de consumo havida entre o autor e a parte 

requerida, inescapável a aplicação dos ditames legais previstos na Lei nº. 

8.078/1990 ao caso em tablado, conforme Verbete da Súmula nº. 297 do 

Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a configuração da 

responsabilidade objetiva da instituição financeira. Diante dos argumentos 

acima esposados, aplicam-se ao caso ora vergastado os comandos legais 

estabelecidos pelo Código da Defesa do Consumidor, mormente no que 

pertine à inversão do ônus probatório, eis que a parte autora logrou 

comprovar sua hipossuficiência técnica quanto à produção de provas, 

atendendo, portanto, o disposto no art. 6º, VIII, da Lei nº. 8.078/1990. Em 

razão da aplicabilidade da norma consumerista, demanda-se, “in casu”, a 

necessária análise da responsabilidade objetiva da demandada e não 

subjetiva, como sustentado pela requerida em sua contestação. DA 

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. A requerida afirma que o requerente 

concorreu para a exclusão do evento, uma vez que não comprovou que 

procurou solucionar o problema administrativamente, bem como alega que 

se houve fraude, de modo que não concorreu com dolo ou culpa para a 

inserção do nome do autor junto ao cadastro de maus pagadores. A 

alegação de que o ato fora fruto de fraude, o que eximiria a requerida do 

dever de indenizar, não comporta acolhida. Isto porque, a 

responsabilidade da requerida é objetiva e não subjetiva, sendo irrelevante 

a existência de culpa ou dolo. Assim, basta a comprovação da conduta, 

comissiva ou omissiva, do dano e do nexo de causalidade, para que surja 

o dever de indenizar (Súmula nº. 479 do STJ). Por outro lado, a requerida, 

ao inserir o nome do requerente nas entidades de caráter público (SPC e 

SERASA), assumiu, única e exclusivamente, o natural risco de sua 

atividade empresarial (teoria do risco da atividade), devendo suportar o 

ônus que decorre do ato lesivo derivado de sua conduta à propriedade 

imaterial do requerente, ainda que tenha sido alvo de uma fraude praticada 

por terceiro. Logo, não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima ou 

de terceiros. Neste sentido é a jurisprudência: “CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CDC. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADAMENTE. 

DECISÃO: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

1 - AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEVEM ZELAR PELA VERACIDADE E 

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS A SI APRESENTADOS NO MOMENTO 

DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E CONCESSÃO DE C ARTÃO DE 

CRÉDITO, SOB PENA DE VIREM A RESPONDER CIVILMENTE POR 

EVENTUAL FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. 2 - SEGUNDO O ART. 14, 

§ 3º, II, O PRESTADOR DO SERVIÇO RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE 

DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELOS DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO, SALVO COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE 

TERCEIRO, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS. 3 - DESSA 

FEITA, ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL, ART. 186, DO VIGENTE CÓDIGO CIVIL, TEM-SE 

COMO ACERTADA A CONDENAÇÃO VISLUMBRADA PELO MM. JUIZ A 

QUO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. 4 - DE ACORDO COM ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO DISSEMINADO, A INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS DEVE ATINGIR TRÊS FUNÇÕES ESSENCIAIS, QUAIS 

SEJAM: PREVENIR CONDUTAS FUTURAS, PUNIR O AUTOR DO ATO 

LESIVO E RESSARCIR A VÍTIMA. 5 - QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA 

RECORRIDA ADEQUADAMENTE, DE MODO QUE NÃO DEVE SER 

ALTERADO. 6 - ANTE AO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, 

MANTENDO A SENTENÇA TAL QUAL PROFERIDA. 7 - CONDENO O 

RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA 

LEI 9.099/95. 8 - ACÓRDÃO LAVRADO NOS MOLDES PRECONIZADOS 

PELO ARTIGO 46, 2ª P ARTE, DA LEI Nº. 9.099, DE 1995.(TJ-DF - ACJ: 

210830720088070007 DF 0021083-07.2008.807.0007, Relator: IRACEMA 

MIRANDA E SILVA, Data de Julgamento: 17/03/2009, SEGUNDA TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data 

de Publicação: 22/04/2009, DJ-e Pág. 287)” Nesse quadrante, a requerida, 

ao inserir o nome da requerente nas entidades de caráter público (SPC e 

SERASA), assumiu, única e exclusivamente, o natural risco de sua 

atividade empresarial (teoria do risco da atividade), devendo suportar o 

ônus que decorre do ato lesivo derivado de sua conduta à propriedade 

imaterial do requerente, ainda que tenha sido alvo de uma fraude praticada 

por terceiro. DA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS 

ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. Maria Helena Diniz aponta 

a existência de três elementos, a saber: a) existência de uma ação, 

comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta 

como um ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da 

responsabilidade civil há o risco; b) ocorrência de um dano moral ou 

patrimonial causado à vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a 

ação, o que constitui o fato gerador da responsabilidade. Já Carlos 

Roberto Gonçalves aponta quatro pressupostos da responsabilidade civil: 

a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) relação de 

causalidade; d) dano. Por sua vez, Sérgio Cavalieri Filho prega que são 

três os elementos: a) conduta culposa do agente; nexo causal; c) dano. 

Desse modo, a despeito de a doutrina atribuir nuances distintos aos 

elementos caracterizadores da responsabilidade civil, prevalece o 

entendimento de que para que nasça o dever de indenizar, deve-se 

verificar a presença de: a) uma conduta humana; b) da culpa genérica ou 

lato sensu; c) do nexo de causalidade e; d) do dano ou prejuízo. Sendo 

assim, destrinchando o caso ora submetido a exame, constata-se ( I ) 

existência da conduta da requerida, materializada na inserção de registro 

negativo em nome da parte autora (fl. 12); ( II ) a provocação de prejuízo 

de ordem imaterial à requerente, consubstanciado no abalo de seu crédito 

no mercado, acarretando-lhe um dano moral “in re ipsa”; ( III ) o nexo de 

causalidade entre a conduta da requerida e o prejuízo moral 

experimentado pela parte autora. Saliente-se que a verificação da 

presença do elemento culpa “lato sensu” não é necessário no caso sob 

exame, conforme exegese do art. 14, “caput”, do CDC. Logo, 

caracterizado estão os elementos ensejadores da responsabilidade civil 

objetiva da requerida. Importante ressaltar que a despeito de estar 

caracterizada a responsabilidade objetiva da requerida, a mesma sustenta 

que a obrigação fora legitimamente contraída pelo autor. Com o intuito de 

comprovar citada alegação, junta aos autos recibo contendo a assinatura 

do autor e áudio contendo a gravação de suposta conversa entabulada 

por preposto da requerida e o autor. Quanto ao recibo acostado aos 

autos, através de mero exame visual é possível distinguir a assinatura 

nele contida das constantes do documento de identificação do autor e 

procuração juntada aos autos. Deste modo, até mesmo para um leigo em 

técnicas de grafia, é de fácil percepção que o signatário da assinatura 

que figura no recibo apresentado pela requerida não é o autor. No mais, 

quanto à conversa telefônica contida no áudio juntado com a contestação, 

não se pode concluir que o interlocutor seja o autor ou terceiro fraudador. 

Portanto, como dito alhures, os elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil estão presentes no caso em exame. DO DANO 

MORAL. Sílvio de Salvo Venosa conceitua o dano moral como “o prejuízo 

que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Ainda como 

demonstra o brilhante autor, será moral o dano que ocasiona um distúrbio 

anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou, 

como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em 

cada caso”. A definição de dano moral traz ínsita a ideia de que a 

dignidade da pessoa humana constitui um patrimônio e, como tal, necessita 

ser preservado das intercorrência havidas no seio social. O artigo 1º, 

inciso III, da Constituição Federal coloca como um dos fundamentos da 

nação o princípio da dignidade da pessoa humana. No entendimento de 

Alexandre de Morais : “A dignidade da pessoa humana é um valor 

espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 
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assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. O direito à vida, à honra, à intimidade, à 

integridade, entre outros, aparecem como consequência imediata da 

consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento basilar 

da Constituição Federal. Ademais, tais direitos igualmente têm previsão 

constitucional expressa no artigo 5º, caput e inciso X. Nos dizeres 

precisos de Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade humana é: “Aquela 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. O 

mandamento constitucional consagrou o valor da dignidade da pessoa 

humana como princípio máximo e o elevou, de maneira inconteste, a uma 

categoria culminante em nosso ordenamento jurídico, na qualidade de 

norma jurídica fundamental. Por tais razões, a proteção à moral é uma 

forma de dar efetividade a esse preceito constitucional, valorizando a 

convivência social e a dignidade humana. No caso ora vergastado, a 

dignidade da parte autora foi violada pelo fato de ter sofrido restrição ao 

crédito, sem que tenha sido comprovada a existência da relação jurídica 

ensejadora da mantença da negativação. Quanto ao montante da 

compensação, é certo que em decorrência da falta de parâmetros 

objetivos para fixar o quantum indenizatório, deve o magistrado, em 

atenção às suas finalidades, quais sejam, desestimular condutas análogas 

e servir como conforto a quem o recebe, arbitrá-lo dentro dos princípios 

mencionados, sempre considerando o gravame em relação ao todo, 

respeitando elementos como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a 

reincidência do ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a 

condição financeira do ofensor; a condição financeira do ofendido. Sendo 

assim, sua fixação não pode ultrapassar os limites do bom senso, 

respeitando-se, por conseguinte, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Diante de tais argumentos, “in casu”, mostra-se adequado 

arbitrar o valor da compensação ao dano de ordem imaterial em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). DA APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A requerida sustenta ser aplicável ao 

caso em exame o verbete da Súmula 385 do STJ. Para sustentar 

mencionada alegação, juntou aos autos documento que comprova a 

existência de registro negativo em nome do autor, inserido por Club Mais 

Administradora de Cartões, em 22 de julho de 2016, em razão de uma 

dívida no valor de R$ 128,68 (cento e vinte e oito reais e sessenta e oito 

centavos). Ocorre que citado extrato fora obtido em 6 de maio de 2017, ou 

seja, em data muito pretérita ao ajuizamento da presente ação judicial 

(3/8/2018). Deste modo, a requerida não logrou comprovar se à época do 

ajuizamento da demanda ainda existia contra o requerente o mencionado 

registro negativo, de modo a tornar possível a aplicação da Súmula 385 do 

STJ. Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC, para o 

fim de ( i ) DETERMINAR a retificação do nome da requerida, de modo que 

passe a figurar no polo passivo da ação MS MODA EM COURO LTDA.; ( ii ) 

CONFIRMAR a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência; e ( iii 

) CONDENAR MS MODA EM COURO LTDA., a compensar o dano moral 

provocado em ANTÔNIO CARDOSO DE ALMEIDA, mediante o pagamento 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da 

sentença pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da data em que se tornou indevida a manutenção do nome da 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (6/12/2016), “ex vi” da 

Súmula nº 54/STJ. Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a 

parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como 

em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com 

espeque no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil. 

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO(A))

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001633-80.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA RÉU: TOBELLI COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ANTÔNIO CARDOSO 

DE ALMEIDA em desfavor da ANITA CALÇADOS, ambos devidamente 

qualificados. Extrai-se da inicial que a parte autora que teve seu nome 

incluído nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão de 

uma obrigação no valor de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais) 

por ele nunca assumida. Em arremate, propugnou pela concessão da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada com o fim de compelir 

a parte ré a excluir o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito em 

relação ao débito pago e, ao final, a compensar-lhe monetariamente o 

prejuízo imaterial experimentado. Juntou documentos (fls. 10/16). Na 

decisão de ID 14752721, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela no 

qual se almejava a exclusão do nome do autor do Serasa e SPC. No mais, 

o ônus da prova foi invertido. Citada, a requerida apresentou contestação 

de ID 15493072, aduzindo, em síntese, que ( i ) o nome empresarial por ela 

utilizado é MS MODA EM COURO LTDA.; ( ii ) o autor não faz jus à 

concessão dos benefícios da justiça gratuita; ( iii ) a obrigação foi 

legitimamente contraída pelo autor ou por terceiro fraudador; ( iv ) inexistiu 

dano moral no caso em exame; ( v ) aplica-se ao caso a Súmula 385 do 

STJ. No mais, teceu argumentação acerca dos critérios a serem 

observados para a quantificação da indenização e pugnou pela aplicação 

da pena de litigância de má-fé em desfavor do autor. Juntou documentos 

de ID 15493073, 15493076, 15493079 e 15493080. A autora ofertou 

réplica de ID 15778911. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. O processo comporta julgamento no 

estado em que se encontra, uma vez que, por envolver matéria de fato e 

de direito, prescinde de realização de provas em audiência, nos precisos 

termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, constatada a possibilidade de 

julgamento da lide é dever do magistrado, e não sua faculdade, passar à 

prolação de sentença. Assim, passo à apreciação do pedido. DA 

IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. A requerida apresentou impugnação à concessão 

das benesses da gratuidade, todavia deixou de apresentar qualquer 

elemento concreto a sustentar a alegação de que o autor não faz jus ao 

citado beneplácito, ônus este que lhe incumbia, nos exatos termos do art. 

373, II, do NCPC. Nessa toada, por não haver qualquer prova indiciária de 

que o autor detém condições econômicas de custear as despesas do 

processo sem colocar em risco o próprio sustento e de sua família, 

REJEITO a impugnação apresentada pela requerida. DA APLICABILIDADE 

DOS DITAMES LEGAIS ESTATUÍDOS PELA LEI Nº. 8.078/1990. De início, 

insta salientar que a causa de pedir remota, tal qual apresentada na 

petição inicial, consubstancia-se no alegado cumprimento de obrigação de 

pagar quantia certa por parte da requerente. Porém, apesar do 

adimplemento da dívida, a requerida manteve o nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe danos a 

direitos personalíssimos. Sendo assim, a parte autora defende que sofreu 

abalo ao crédito por conduta da requerida, na exata medida em que a 

mesma foi o responsável pela inserção das anotações negativas, 

conforme faz prova o documento de fl. 12 (ID 14544828). Destarte, 

comprovada a relação de consumo havida entre o autor e a parte 

requerida, inescapável a aplicação dos ditames legais previstos na Lei nº. 

8.078/1990 ao caso em tablado, conforme Verbete da Súmula nº. 297 do 

Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a configuração da 
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responsabilidade objetiva da instituição financeira. Diante dos argumentos 

acima esposados, aplicam-se ao caso ora vergastado os comandos legais 

estabelecidos pelo Código da Defesa do Consumidor, mormente no que 

pertine à inversão do ônus probatório, eis que a parte autora logrou 

comprovar sua hipossuficiência técnica quanto à produção de provas, 

atendendo, portanto, o disposto no art. 6º, VIII, da Lei nº. 8.078/1990. Em 

razão da aplicabilidade da norma consumerista, demanda-se, “in casu”, a 

necessária análise da responsabilidade objetiva da demandada e não 

subjetiva, como sustentado pela requerida em sua contestação. DA 

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. A requerida afirma que o requerente 

concorreu para a exclusão do evento, uma vez que não comprovou que 

procurou solucionar o problema administrativamente, bem como alega que 

se houve fraude, de modo que não concorreu com dolo ou culpa para a 

inserção do nome do autor junto ao cadastro de maus pagadores. A 

alegação de que o ato fora fruto de fraude, o que eximiria a requerida do 

dever de indenizar, não comporta acolhida. Isto porque, a 

responsabilidade da requerida é objetiva e não subjetiva, sendo irrelevante 

a existência de culpa ou dolo. Assim, basta a comprovação da conduta, 

comissiva ou omissiva, do dano e do nexo de causalidade, para que surja 

o dever de indenizar (Súmula nº. 479 do STJ). Por outro lado, a requerida, 

ao inserir o nome do requerente nas entidades de caráter público (SPC e 

SERASA), assumiu, única e exclusivamente, o natural risco de sua 

atividade empresarial (teoria do risco da atividade), devendo suportar o 

ônus que decorre do ato lesivo derivado de sua conduta à propriedade 

imaterial do requerente, ainda que tenha sido alvo de uma fraude praticada 

por terceiro. Logo, não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima ou 

de terceiros. Neste sentido é a jurisprudência: “CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CDC. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADAMENTE. 

DECISÃO: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

1 - AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEVEM ZELAR PELA VERACIDADE E 

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS A SI APRESENTADOS NO MOMENTO 

DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E CONCESSÃO DE C ARTÃO DE 

CRÉDITO, SOB PENA DE VIREM A RESPONDER CIVILMENTE POR 

EVENTUAL FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. 2 - SEGUNDO O ART. 14, 

§ 3º, II, O PRESTADOR DO SERVIÇO RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE 

DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELOS DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO, SALVO COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE 

TERCEIRO, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS. 3 - DESSA 

FEITA, ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL, ART. 186, DO VIGENTE CÓDIGO CIVIL, TEM-SE 

COMO ACERTADA A CONDENAÇÃO VISLUMBRADA PELO MM. JUIZ A 

QUO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. 4 - DE ACORDO COM ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO DISSEMINADO, A INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS DEVE ATINGIR TRÊS FUNÇÕES ESSENCIAIS, QUAIS 

SEJAM: PREVENIR CONDUTAS FUTURAS, PUNIR O AUTOR DO ATO 

LESIVO E RESSARCIR A VÍTIMA. 5 - QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA 

RECORRIDA ADEQUADAMENTE, DE MODO QUE NÃO DEVE SER 

ALTERADO. 6 - ANTE AO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, 

MANTENDO A SENTENÇA TAL QUAL PROFERIDA. 7 - CONDENO O 

RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA 

LEI 9.099/95. 8 - ACÓRDÃO LAVRADO NOS MOLDES PRECONIZADOS 

PELO ARTIGO 46, 2ª P ARTE, DA LEI Nº. 9.099, DE 1995.(TJ-DF - ACJ: 

210830720088070007 DF 0021083-07.2008.807.0007, Relator: IRACEMA 

MIRANDA E SILVA, Data de Julgamento: 17/03/2009, SEGUNDA TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data 

de Publicação: 22/04/2009, DJ-e Pág. 287)” Nesse quadrante, a requerida, 

ao inserir o nome da requerente nas entidades de caráter público (SPC e 

SERASA), assumiu, única e exclusivamente, o natural risco de sua 

atividade empresarial (teoria do risco da atividade), devendo suportar o 

ônus que decorre do ato lesivo derivado de sua conduta à propriedade 

imaterial do requerente, ainda que tenha sido alvo de uma fraude praticada 

por terceiro. DA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS 

ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. Maria Helena Diniz aponta 

a existência de três elementos, a saber: a) existência de uma ação, 

comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta 

como um ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da 

responsabilidade civil há o risco; b) ocorrência de um dano moral ou 

patrimonial causado à vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a 

ação, o que constitui o fato gerador da responsabilidade. Já Carlos 

Roberto Gonçalves aponta quatro pressupostos da responsabilidade civil: 

a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) relação de 

causalidade; d) dano. Por sua vez, Sérgio Cavalieri Filho prega que são 

três os elementos: a) conduta culposa do agente; nexo causal; c) dano. 

Desse modo, a despeito de a doutrina atribuir nuances distintos aos 

elementos caracterizadores da responsabilidade civil, prevalece o 

entendimento de que para que nasça o dever de indenizar, deve-se 

verificar a presença de: a) uma conduta humana; b) da culpa genérica ou 

lato sensu; c) do nexo de causalidade e; d) do dano ou prejuízo. Sendo 

assim, destrinchando o caso ora submetido a exame, constata-se ( I ) 

existência da conduta da requerida, materializada na inserção de registro 

negativo em nome da parte autora (fl. 12); ( II ) a provocação de prejuízo 

de ordem imaterial à requerente, consubstanciado no abalo de seu crédito 

no mercado, acarretando-lhe um dano moral “in re ipsa”; ( III ) o nexo de 

causalidade entre a conduta da requerida e o prejuízo moral 

experimentado pela parte autora. Saliente-se que a verificação da 

presença do elemento culpa “lato sensu” não é necessário no caso sob 

exame, conforme exegese do art. 14, “caput”, do CDC. Logo, 

caracterizado estão os elementos ensejadores da responsabilidade civil 

objetiva da requerida. Importante ressaltar que a despeito de estar 

caracterizada a responsabilidade objetiva da requerida, a mesma sustenta 

que a obrigação fora legitimamente contraída pelo autor. Com o intuito de 

comprovar citada alegação, junta aos autos recibo contendo a assinatura 

do autor e áudio contendo a gravação de suposta conversa entabulada 

por preposto da requerida e o autor. Quanto ao recibo acostado aos 

autos, através de mero exame visual é possível distinguir a assinatura 

nele contida das constantes do documento de identificação do autor e 

procuração juntada aos autos. Deste modo, até mesmo para um leigo em 

técnicas de grafia, é de fácil percepção que o signatário da assinatura 

que figura no recibo apresentado pela requerida não é o autor. No mais, 

quanto à conversa telefônica contida no áudio juntado com a contestação, 

não se pode concluir que o interlocutor seja o autor ou terceiro fraudador. 

Portanto, como dito alhures, os elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil estão presentes no caso em exame. DO DANO 

MORAL. Sílvio de Salvo Venosa conceitua o dano moral como “o prejuízo 

que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Ainda como 

demonstra o brilhante autor, será moral o dano que ocasiona um distúrbio 

anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou, 

como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em 

cada caso”. A definição de dano moral traz ínsita a ideia de que a 

dignidade da pessoa humana constitui um patrimônio e, como tal, necessita 

ser preservado das intercorrência havidas no seio social. O artigo 1º, 

inciso III, da Constituição Federal coloca como um dos fundamentos da 

nação o princípio da dignidade da pessoa humana. No entendimento de 

Alexandre de Morais : “A dignidade da pessoa humana é um valor 

espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. O direito à vida, à honra, à intimidade, à 

integridade, entre outros, aparecem como consequência imediata da 

consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento basilar 

da Constituição Federal. Ademais, tais direitos igualmente têm previsão 

constitucional expressa no artigo 5º, caput e inciso X. Nos dizeres 

precisos de Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade humana é: “Aquela 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. O 

mandamento constitucional consagrou o valor da dignidade da pessoa 

humana como princípio máximo e o elevou, de maneira inconteste, a uma 

categoria culminante em nosso ordenamento jurídico, na qualidade de 
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norma jurídica fundamental. Por tais razões, a proteção à moral é uma 

forma de dar efetividade a esse preceito constitucional, valorizando a 

convivência social e a dignidade humana. No caso ora vergastado, a 

dignidade da parte autora foi violada pelo fato de ter sofrido restrição ao 

crédito, sem que tenha sido comprovada a existência da relação jurídica 

ensejadora da mantença da negativação. Quanto ao montante da 

compensação, é certo que em decorrência da falta de parâmetros 

objetivos para fixar o quantum indenizatório, deve o magistrado, em 

atenção às suas finalidades, quais sejam, desestimular condutas análogas 

e servir como conforto a quem o recebe, arbitrá-lo dentro dos princípios 

mencionados, sempre considerando o gravame em relação ao todo, 

respeitando elementos como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a 

reincidência do ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a 

condição financeira do ofensor; a condição financeira do ofendido. Sendo 

assim, sua fixação não pode ultrapassar os limites do bom senso, 

respeitando-se, por conseguinte, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Diante de tais argumentos, “in casu”, mostra-se adequado 

arbitrar o valor da compensação ao dano de ordem imaterial em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). DA APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A requerida sustenta ser aplicável ao 

caso em exame o verbete da Súmula 385 do STJ. Para sustentar 

mencionada alegação, juntou aos autos documento que comprova a 

existência de registro negativo em nome do autor, inserido por Club Mais 

Administradora de Cartões, em 22 de julho de 2016, em razão de uma 

dívida no valor de R$ 128,68 (cento e vinte e oito reais e sessenta e oito 

centavos). Ocorre que citado extrato fora obtido em 6 de maio de 2017, ou 

seja, em data muito pretérita ao ajuizamento da presente ação judicial 

(3/8/2018). Deste modo, a requerida não logrou comprovar se à época do 

ajuizamento da demanda ainda existia contra o requerente o mencionado 

registro negativo, de modo a tornar possível a aplicação da Súmula 385 do 

STJ. Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC, para o 

fim de ( i ) DETERMINAR a retificação do nome da requerida, de modo que 

passe a figurar no polo passivo da ação MS MODA EM COURO LTDA.; ( ii ) 

CONFIRMAR a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência; e ( iii 

) CONDENAR MS MODA EM COURO LTDA., a compensar o dano moral 

provocado em ANTÔNIO CARDOSO DE ALMEIDA, mediante o pagamento 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da 

sentença pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da data em que se tornou indevida a manutenção do nome da 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (6/12/2016), “ex vi” da 

Súmula nº 54/STJ. Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a 

parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como 

em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com 

espeque no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil. 

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002266-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002266-91.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: P.E.M. MACHADO - ME Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão, com pedido liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte requerida em mora. Ocorre que ao se compulsando os autos 

detidamente, verifica-se que não houve a apresentação do CONTRATO DE 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, documento indispensável à 

propositura da ação. Assim, FACULTO ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o instrumento de garantia de 

alienação fiduciária, na forma do art. 320, c/c o art. 321, ambos do NCPC, 

sob pena de indeferimento da inicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002102-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PERINE FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002102-29.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA RÉU: ROGERIO PERINE FERREIRA 

Vistos. RECEBO a petição e documentos apresentados nas folhas retro 

como emenda da inicial. DEFIRO a consignação do valor pretendido pela 

parte autora, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, “ex vi” do art. 542, parágrafo único, do NCPC. 

Decorrido o prazo supra “in albis”, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de sua (seu) 

advogada (o), via DJE. Efetuado o depósito do valor requerido na inicial, 

CITE-SE a parte ré, por meio de mandado/carta precatória, para levantar o 

depósito ou, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

na forma dos arts. 542, II, art. 544, incisos I a III, c.c. art. 335, "caput", do 

NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da resposta, 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído nos autos, 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada (art. 350 do NCPC). PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. EXPEÇA-SE o necessário, COM URGÊNCIA. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000535-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DUQUE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000535-60.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JUSCELINO DUQUE DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação ordinária de cobrança movida 

por JUSCELINO DUQUE DA COSTA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A parte requerente alega em sua 

inicial que, em decorrência de acidente de trânsito, ficou inválida, 

resultando incapacidade para as ocupações habituais, não podendo mais 

praticar as atividades do dia-a-dia, nem tampouco para as atividades 

laborativas, fazendo jus à indenização securitária DPVAT no importe de 

R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

Citada, a parte requerida apresentou contestação alegando preliminar de 

necessidade de alteração do polo passivo para a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, retificação da autuação e 

falta de interesse de agir. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de 

ação pelo procedimento ordinário em que a autora pleiteia que a ré seja 

condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 

11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

Como preliminar, a parte ré apresentou a necessidade de inclusão de 

outra seguradora no polo passivo da presente demanda, alegação que 

merece ser afastada, de acordo com o entendimento já consolidado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Tal entendimento 
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estabelece que qualquer seguradora pode responder pelo pagamento das 

indenizações devidas pelo seguro DPVAT. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA 

SEGURADORA DEMANDADA NA INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer 

seguradora participante do convênio firmado com a FENASEG (Federação 

Nacional de Seguros) tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 

7º, caput, da Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 

8.441, de 13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da 

publicação no DJE 09/12/2009). Ainda em sede de preliminar, a requerida 

arguiu ausência de interesse de agir, face ao recebimento na seara 

administrativa de indenização. Todavia, referida tese defensiva 

confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião da 

prolação da sentença de mérito. Desta forma, REJEITO as preliminares. 

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO saneado o processo, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

e, 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, independentemente de compromisso, que 

deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (mil reais), os quais serão custeados pela parte requerida. 

Proceda-se a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 

465, § 1º, do Código de Processo Civil) INTIME-SE o perito para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste aceitação expressa quanto à 

nomeação ou apresente pedido de escusa devidamente fundamentado. 

(art. 467, “caput”, NCPC). Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO 

desde já o encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em 

vista não se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça. Com a 

comprovação do pagamento da verba honorária, INTIME-SE o perito para 

designar data e horário para a realização do exame médico. Na sequência, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias. (art. 466, §2º, do NCPC) APRESENTADO o laudo médico-pericial, 

INTIMEM-SE as partes, nas pessoas de seus advogados, via DJE, para 

que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Por fim, à 

conclusão para deliberação. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000535-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DUQUE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000535-60.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JUSCELINO DUQUE DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação ordinária de cobrança movida 

por JUSCELINO DUQUE DA COSTA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A parte requerente alega em sua 

inicial que, em decorrência de acidente de trânsito, ficou inválida, 

resultando incapacidade para as ocupações habituais, não podendo mais 

praticar as atividades do dia-a-dia, nem tampouco para as atividades 

laborativas, fazendo jus à indenização securitária DPVAT no importe de 

R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

Citada, a parte requerida apresentou contestação alegando preliminar de 

necessidade de alteração do polo passivo para a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, retificação da autuação e 

falta de interesse de agir. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de 

ação pelo procedimento ordinário em que a autora pleiteia que a ré seja 

condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 

11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

Como preliminar, a parte ré apresentou a necessidade de inclusão de 

outra seguradora no polo passivo da presente demanda, alegação que 

merece ser afastada, de acordo com o entendimento já consolidado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Tal entendimento 

estabelece que qualquer seguradora pode responder pelo pagamento das 

indenizações devidas pelo seguro DPVAT. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA 

SEGURADORA DEMANDADA NA INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer 

seguradora participante do convênio firmado com a FENASEG (Federação 

Nacional de Seguros) tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 

7º, caput, da Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 

8.441, de 13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da 

publicação no DJE 09/12/2009). Ainda em sede de preliminar, a requerida 

arguiu ausência de interesse de agir, face ao recebimento na seara 

administrativa de indenização. Todavia, referida tese defensiva 

confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião da 

prolação da sentença de mérito. Desta forma, REJEITO as preliminares. 

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO saneado o processo, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

e, 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, independentemente de compromisso, que 

deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (mil reais), os quais serão custeados pela parte requerida. 

Proceda-se a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 

465, § 1º, do Código de Processo Civil) INTIME-SE o perito para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste aceitação expressa quanto à 

nomeação ou apresente pedido de escusa devidamente fundamentado. 

(art. 467, “caput”, NCPC). Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO 

desde já o encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em 

vista não se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça. Com a 

comprovação do pagamento da verba honorária, INTIME-SE o perito para 

designar data e horário para a realização do exame médico. Na sequência, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias. (art. 466, §2º, do NCPC) APRESENTADO o laudo médico-pericial, 

INTIMEM-SE as partes, nas pessoas de seus advogados, via DJE, para 

que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Por fim, à 

conclusão para deliberação. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000856-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000856-95.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ROSILENE ARAUJO SILVA. RÉU: EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA. Vistos. 

Versam os autos sobre RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

oposto ao ID nº. 16056144 pela ROSILENE ARAUJO SILVA, devidamente 

qualificada nos autos, contra a sentença de mérito proferida por este juízo 
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ao ID nº. 15978892. Em seguida, vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Primeiramente, pondero que os 

embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos 

tempestivamente (ID nº. 16090832). De efeito, conforme os alicerces em 

que se suplanta a tessitura organizacional implementada no ordenamento 

jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo 

jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado 

prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que 

complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o 

esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões 

desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais 

contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão que 

porventura padeça. Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, 

retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear 

corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto 

do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem 

caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, 

interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil. Excepcionalmente, os embargos de declaração podem 

reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na medida em 

que reste evidenciada a necessidade de se perquirir determinado 

fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o 

interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de questão 

constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos 

infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, 

como consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos 

embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se que assiste razão à 

embargante ao opor o presente recurso. Isto porque, por equívoco quando 

da prolação do veredicto de ID nº. 15978892, fez-se constar que somente 

após o trânsito em julgado se expediria o mandado de reintegração 

definitiva na posse do imóvel. No entanto, a sentença que julga procedente 

ação possessória tem natureza mandamental, uma vez que enseja 

execução imediata, de plano, materializada através da simples expedição 

e cumprimento do respectivo mandado. Trata-se, pois, de erro material 

passível de saneamento, na forma do disposto no art. 494, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Isto posto, por haver configurados os requisitos 

estampados no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO 

dos presentes aclaratórios, visto que opostos tempestivamente (ID nº. 

16090832), e DOU-LHE provimento para RETIFICAR a sentença de ID nº. 

15978892, para determinar que EXPEÇA-SE mandado de reintegração na 

posse do imóvel em benefício da autora, independente do trânsito em 

julgado e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o restante da 

decisão lançada no ID nº. 15978892 dos autos. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1001314-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBAS FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO GUILHERME PEREZ FAGUNDES (RÉU)

LUIZ EDUARDO PEREZ FAGUNDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO OTAVIO MUNDIM OLIVEIRA OAB - MT22817/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA APARECIDA PEREZ OAB - 010.043.901-22 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001314-15.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

RAFAEL RIBAS FAGUNDES RÉU: JOÃO GUILHERME PEREZ FAGUNDES, 

LUIZ EDUARDO PEREZ FAGUNDES REPRESENTANTE: PRISCILA 

APARECIDA PEREZ Vistos. DEFIRO o pedido retro e, consequentemente, 

DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de 

conciliação a qual fica, desde já, designada para o dia 15 de fevereiro de 

2019, às 15h00min. INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus advogados, 

para que compareçam à audiência de conciliação. Com ou sem 

conciliação, REMETAM-SE os autos com vista ao Ministério Público para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 178, inciso II, do 

NCPC. Após, à conclusão para recebimento da inicial, na forma da Lei n° 

5.478/68 ou homologação de eventual transação. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002449-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002449-62.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JULIA JESUS DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002451-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002451-32.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JULIA JESUS DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 
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Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002476-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002476-45.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está 

acompanhada de procuração outorgando poderes tão somente para o 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial 

quanto os documentos que a acompanham foram assinados 

eletronicamente por Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta 

como procuradora vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a representação processual por meio da 

apresentação de instrumento de mandato ou de substabelecimento, uma 

vez que a procuração que instrui a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada 

em favor do Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA e não em prol da 

Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, 

ambos do NCPC. Ademais, é fato notório de que o Dr. Igor Gustavo Veloso 

de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, tem ajuizado inúmeras ações nesta 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, que superam a 

quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. nº. 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), sem, contudo, 

apresentar inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. 

Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado constante na procuração carreada 

nos autos, para em que 15 (quinze) dias, comprove sua inscrição 

suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. Caso assim não 

faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar por parte do advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e Lacerda, 29 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002477-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002477-30.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO ORIGINAL S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002479-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002479-97.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 
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dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002480-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002480-82.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está 

acompanhada de procuração outorgando poderes tão somente para o 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial 

quanto os documentos que a acompanham foram assinados 

eletronicamente por Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta 

como procuradora vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a representação processual por meio da 

apresentação de instrumento de mandato ou de substabelecimento, uma 

vez que a procuração que instrui a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada 

em favor do Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA e não em prol da 

Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, 

ambos do NCPC. Ademais, é fato notório de que o Dr. Igor Gustavo Veloso 

de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, tem ajuizado inúmeras ações nesta 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, que superam a 

quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. nº. 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), sem, contudo, 

apresentar inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. 

Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado constante na procuração carreada 

nos autos, para em que 15 (quinze) dias, comprove sua inscrição 

suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. Caso assim não 

faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar por parte do advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e Lacerda, 29 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002483-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002483-37.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO MORADA S/A - EM 

LIQUIDACAO Vistos. Analisando-se os autos, vislumbro que a petição 

inicial está acompanhada de procuração outorgando poderes tão somente 

para o advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição 

inicial quanto os documentos que a acompanham foram assinados 

eletronicamente por Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta 

como procuradora vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a representação processual por meio da 

apresentação de instrumento de mandato ou de substabelecimento, uma 

vez que a procuração que instrui a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada 

em favor do Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA e não em prol da 

Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, 

ambos do NCPC. Ademais, é fato notório de que o Dr. Igor Gustavo Veloso 

de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, tem ajuizado inúmeras ações nesta 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, que superam a 

quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. nº. 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), sem, contudo, 

apresentar inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. 

Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado constante na procuração carreada 

nos autos, para em que 15 (quinze) dias, comprove sua inscrição 

suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. Caso assim não 

faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar por parte do advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e Lacerda, 29 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002485-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002485-07.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002490-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002490-29.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002492-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002492-96.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está 

acompanhada de procuração outorgando poderes tão somente para o 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial 

quanto os documentos que a acompanham foram assinados 

eletronicamente por Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta 

como procuradora vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a representação processual por meio da 

apresentação de instrumento de mandato ou de substabelecimento, uma 

vez que a procuração que instrui a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada 

em favor do Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA e não em prol da 

Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, 

ambos do NCPC. Ademais, é fato notório de que o Dr. Igor Gustavo Veloso 

de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, tem ajuizado inúmeras ações nesta 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, que superam a 

quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. nº. 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), sem, contudo, 

apresentar inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. 

Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado constante na procuração carreada 

nos autos, para em que 15 (quinze) dias, comprove sua inscrição 

suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. Caso assim não 

faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar por parte do advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e Lacerda, 29 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002494-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002494-66.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está 

acompanhada de procuração outorgando poderes tão somente para o 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial 

quanto os documentos que a acompanham foram assinados 

eletronicamente por Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta 

como procuradora vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a representação processual por meio da 

apresentação de instrumento de mandato ou de substabelecimento, uma 

vez que a procuração que instrui a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada 

em favor do Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA e não em prol da 

Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, 

ambos do NCPC. Ademais, é fato notório de que o Dr. Igor Gustavo Veloso 

de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, tem ajuizado inúmeras ações nesta 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, que superam a 

quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. nº. 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), sem, contudo, 

apresentar inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. 

Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado constante na procuração carreada 

nos autos, para em que 15 (quinze) dias, comprove sua inscrição 

suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. Caso assim não 

faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar por parte do advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e Lacerda, 29 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002496-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002496-36.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO ORIGINAL S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 
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tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002450-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002450-47.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JULIA JESUS DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002423-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002423-64.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JULIA JESUS DOS SANTOS. RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000940-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FLORACI BISPO DE OLIVEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO BISPO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000940-96.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Floraci Bispo de Oliveira Magalhaes Réu (é, s): Espólio de Paulino Bispo de 

Oliveira Vistos. CUMPRA-SE a decisão anteriormente proferida nos autos 

(ID: 13833789), providenciando-se o necessário. INTIMEM-SE. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000533-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERICO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000533-90.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JOSÉ ALBERICO DE SOUZA. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID nº. 

15065635, alegando a ocorrência de omissão na decisão proferida ao ID 

nº. 14791382. Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a 

parte autora manteve-se inerte (ID nº. 15796618). Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Primeiramente, pondero 

que os embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que 

interpostos tempestivamente (ID nº. 15168132). De efeito, conforme com 

os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional implementada 

no ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como 

mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o 

magistrado prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para 
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que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto 

fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas 

razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine 

eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão 

que porventura padeça. Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, 

retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear 

corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto 

do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem 

caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, 

interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do NCPC. 

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de declaração 

jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo 

ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame 

da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura 

normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual 

desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas tais premissas de 

ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual 

anexada ao ID nº. 15065635, que o embargante, sob o pretexto de eliminar 

situação de omissão, vale-se do recurso dos embargos declaratórios com 

o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma 

satisfatória pela decisão de ID nº. 14791382, almejando — e assim o faz 

de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, 

de forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento 

dos fundamentos que alicerçaram a decisão. Por oportuno, importante 

destacar que a realização de perícia torna-se imprescindível ao deslinde 

da controvérsia. Portanto, é cabível no caso em tela a inversão do ônus da 

prova, a fim de que o réu suporte o pagamento dos honorários periciais, 

em vista de ter dado causa a pretensão. Neste sentido já decidiu o e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDOS 

INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES POR INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO FATO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E BOLETIM DE 

ATENDIMENTO MÉDICO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA EMBASAR O 

PEDIDO INICIAL – INEXISTENCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA – PERÍCIA 

MÉDICA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – 

CARÁTER PERSONALÍSSIMO - CERCEAMENTO DE DEFESA 

CONFIGURADO – PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE PROVA CONSTANTE DA 

INICIAL - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO 

NOVO CPC – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 1.Trata-se de 

Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo 

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do CPC/2015.2.O Boletim de Ocorrência e o Boletim de Atendimento 

Médico, documentos anexos ao pedido inicial, são hábeis para demonstrar 

a data e a ocorrência do sinistro. 3.Prova pericial não realizada configura 

cerceamento de defesa, posto que o Laudo Pericial é documento 

indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 4.A não realização de prova 

pericial, quando requerida pela parte na inicial, enseja nulidade da 

sentença por cerceamento de defesa.5.Não considerando suficientes as 

provas, o juiz deve determinar, de ofício, a realização de prova pericial, em 

prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do 

CPC.6.Sentença cassada. Recurso conhecido e provido. (Ap 89311/2017, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES - BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS PERICIAIS - 

TEORIA DAS CARGAS PROBATÓRIAS DINÂMICAS - RECURSO 

DESPROVIDO. É possível em perícia determinada de ofício pelo magistrado 

ou requerida por ambas as partes, a inversão do encargo de honorários 

de perito quando a parte autora é hipossuficiente técnica e 

economicamente, frente à seguradora. (Agravo de Instrumento nº 

0061249-47.2015.8.11.0000, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 15.09.2015, DJe 18.09.2015). Logo, à luz de tal contexto 

fático-jurídico, revelador da circunstância de que a sentença guerreada 

apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica 

vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, 

considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de 

declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os 

pressupostos que autorizam a sua adequada utilização. Nesse mesmo 

sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas 

ementas transcrevo “ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão na decisão de ID nº. 14791382, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado ao ID nº. 14791382. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000533-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERICO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000533-90.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JOSÉ ALBERICO DE SOUZA. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID nº. 

15065635, alegando a ocorrência de omissão na decisão proferida ao ID 

nº. 14791382. Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a 

parte autora manteve-se inerte (ID nº. 15796618). Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Primeiramente, pondero 

que os embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que 

interpostos tempestivamente (ID nº. 15168132). De efeito, conforme com 

os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional implementada 
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no ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como 

mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o 

magistrado prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para 

que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto 

fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas 

razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine 

eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão 

que porventura padeça. Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, 

retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear 

corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto 

do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem 

caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, 

interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do NCPC. 

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de declaração 

jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo 

ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame 

da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura 

normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual 

desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas tais premissas de 

ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual 

anexada ao ID nº. 15065635, que o embargante, sob o pretexto de eliminar 

situação de omissão, vale-se do recurso dos embargos declaratórios com 

o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma 

satisfatória pela decisão de ID nº. 14791382, almejando — e assim o faz 

de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, 

de forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento 

dos fundamentos que alicerçaram a decisão. Por oportuno, importante 

destacar que a realização de perícia torna-se imprescindível ao deslinde 

da controvérsia. Portanto, é cabível no caso em tela a inversão do ônus da 

prova, a fim de que o réu suporte o pagamento dos honorários periciais, 

em vista de ter dado causa a pretensão. Neste sentido já decidiu o e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDOS 

INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES POR INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO FATO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E BOLETIM DE 

ATENDIMENTO MÉDICO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA EMBASAR O 

PEDIDO INICIAL – INEXISTENCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA – PERÍCIA 

MÉDICA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – 

CARÁTER PERSONALÍSSIMO - CERCEAMENTO DE DEFESA 

CONFIGURADO – PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE PROVA CONSTANTE DA 

INICIAL - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO 

NOVO CPC – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 1.Trata-se de 

Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo 

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do CPC/2015.2.O Boletim de Ocorrência e o Boletim de Atendimento 

Médico, documentos anexos ao pedido inicial, são hábeis para demonstrar 

a data e a ocorrência do sinistro. 3.Prova pericial não realizada configura 

cerceamento de defesa, posto que o Laudo Pericial é documento 

indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 4.A não realização de prova 

pericial, quando requerida pela parte na inicial, enseja nulidade da 

sentença por cerceamento de defesa.5.Não considerando suficientes as 

provas, o juiz deve determinar, de ofício, a realização de prova pericial, em 

prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do 

CPC.6.Sentença cassada. Recurso conhecido e provido. (Ap 89311/2017, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES - BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS PERICIAIS - 

TEORIA DAS CARGAS PROBATÓRIAS DINÂMICAS - RECURSO 

DESPROVIDO. É possível em perícia determinada de ofício pelo magistrado 

ou requerida por ambas as partes, a inversão do encargo de honorários 

de perito quando a parte autora é hipossuficiente técnica e 

economicamente, frente à seguradora. (Agravo de Instrumento nº 

0061249-47.2015.8.11.0000, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 15.09.2015, DJe 18.09.2015). Logo, à luz de tal contexto 

fático-jurídico, revelador da circunstância de que a sentença guerreada 

apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica 

vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, 

considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de 

declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os 

pressupostos que autorizam a sua adequada utilização. Nesse mesmo 

sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas 

ementas transcrevo “ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão na decisão de ID nº. 14791382, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado ao ID nº. 14791382. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001085-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001085-55.2018.8.11.0013 AUTOR: 

LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos. LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA, nos 

autos qualificados, ajuizou AÇÃO DE EXIGIR CONTAS contra BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com qualificação da peça de 

ingresso. Narra o autor que teve contra si ajuizada uma ação de busca e 

apreensão – alienação fiduciária em garantia - pelo réu que tramitou na 1ª 

Vara desta Comarca (código 139890), cujo resultado foi à procedência do 

pedido, sobrevindo o trânsito em julgado, consolidando-se a posse do bem 

em favor do credor fiduciário. Após o término do processo, não houve 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 410 de 585



informações sobre o valor que foi arrecadado com a alienação 

extrajudicial do bem em leilão, não se sabendo se foi ou não suficiente 

para saldar o crédito perseguido pela instituição financeira em razão do 

contrato firmado entre as partes. Ao final, requereu a citação do réu para 

contestar prestar as contas ou oferecer contestação. Citado, o réu juntou 

os atos constitutivos e instrumento de mandato, aduzindo, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, pois o autor não solicitou extrajudicialmente 

informações quanto a sua pretensão deduzida em juízo. A seguir, 

manifestou-se pela extinção do processo, sem resolução do mérito. No 

mérito, assevera que o réu não observou o procedimento estabelecido 

pela legislação de regência das ações de busca e apreensão 

consubstanciada em contrato com cláusula de alienação fiduciária em 

garantia, ou seja, o Decreto Lei nº 911/1969. Em suma, esclarece que a 

apreensão judicial não tem a finalidade de quitar o débito, todavia, 

limitou-se a informar que a alienação extrajudicial não foi suficiente para 

liquidar o crédito da instituição financeira. Ao final, requereu a extinção do 

processo, acolhendo-se a preliminar, ou, no mérito, a improcedência do 

pedido. Sobreveio impugnação à contestação (id. 15281358), refutando a 

preliminar e os fundamentos meritórios apresentados na defesa. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. O processo 

comporta julgamento antecipado do mérito, uma vez que, por envolver 

matéria de fato e de direito, prescinde de realização de provas em 

audiência, nos precisos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, 

constatada a possibilidade de julgamento da lide é dever do magistrado, e 

não sua faculdade, passar à prolação de sentença. Assim, passo à 

apreciação da preliminar apresentada pelo réu. I. PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir é condição da 

ação e está presente quando a situação em que se encontra o postulante 

demonstrar a necessidade de recorrer ao Judiciário para obter o resultado 

pretendido e o meio processual utilizado seja adequado. “In casu”, está 

presente o interesse do autor em obter as contas adequadas do saldo do 

contrato firmado entre as partes, não se exigindo prévio pedido 

administrativo, uma vez que não se trata de pedido de exibição de 

documentos. Ademais, diante da contestação apresentada pelo réu, ficou 

caracterizada a pretensão resistida, o que demonstra o interesse 

processual da autora, pois somente através do presente processo 

poderia obter as contas que pretende, tendo utilizado o meio processual 

adequado a sua pretensão. Isto posto, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse processual arguida pelo réu e avanço ao mérito. II. DO MÉRITO. 

Antevejo relevância anotar que, na primeira fase da ação de exigir contas, 

cabe apenas aferir o direito da parte autora de exigi-las e a obrigação do 

réu de prestá-las. Por seu turno, o autor pretende a apresentação de 

contas do saldo contratual credor ou devedor entre as partes, à vista da 

alienação do veículo objeto do contrato de financiamento, em decorrência 

de ajuizamento de ação de busca e apreensão. Pois bem. O artigo 2º, 

“caput”, do Decreto-lei nº 911/1969, prevê a possibilidade de o credor 

fiduciário vender o bem apreendido em face do inadimplemento do autor, 

devedor fiduciante, diante do contrato firmado com cláusula de alienação 

fiduciária em garantia, 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”. No caso ora em 

exame, a legislação prevê o direito do devedor fiduciante receber o saldo 

remanescente da venda (se existente) se faz necessário que a instituição 

financeira ré apresente as contas relativas à alienação do veículo, 

notadamente demonstrando o saldo (credor ou devedor). 

Indubitavelmente, tem o autor direito ao conhecimento do seu saldo 

contratual credor ou devedor do contrato de financiamento de veículo com 

garantia fiduciária firmado entre as partes, em razão do valor apurado com 

a alienação do veículo restituído ao réu na ação de busca e apreensão. 

Ora, não pode o réu se eximir de apresentar as contas exigidas pelo 

autor, seja na modalidade contratual regida pelo Decreto-lei 911/69 ou até 

mesmo se leasing fosse. Sobre a matéria, trago a baila a jurisprudência 

mais abalizada, “in verbis”: “Arrendamento mercantil. Prestação de contas. 

Primeira fase. Obrigação de prestar contas. Reconhecimento. Preliminar. 

Cabimento de agravo de instrumento contra decisão proferida na primeira 

fase da ação de prestação de contas. É obrigação legal do arrendador 

prestar contas. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as 

partes e ausente prova de que o credor prestou contas extrajudicialmente, 

impõe-se sua condenação a prestá-las judicialmente. (...) (Agravo de 

Instrumento nº 2112072-66.2018.8.26.0000 - 28ª Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - 3 de agosto de 2018, Relator 

Desembargador Cesar Lacerda)”. Restando de sobejo comprovado o 

direito de exigir e a obrigação de prestá-las, é de rigor a apresentação na 

forma adequada, “ex vi” do art. 551 do Código de Processo Civil, com 

todos os documentos comprobatórios necessários. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de exigir contas 

(primeira fase) ajuizada por LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA contra 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, para condenar o réu a 

prestar as contas ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não 

lhe ser lícito impugnar as que ela apresentar (NCPC, art. 550, §5º). Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO o réu ao pagamento 

das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no 

valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), com espeque no art. 

82, §2º, c.c. art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil. 

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001621-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENILDES BISPO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001621-66.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ROZENILDES BISPO DE FREITAS. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

proposta por ROZENILDES BISPO DE FREITAS, em face de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ambos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida manteve-se inerte (ID nº. 15866332). 

Manifestação do autor ao ID nº. 16053780. 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$ 10.968,75 (dez mil novecentos e 

sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). 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) 

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, 

29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001621-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENILDES BISPO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001621-66.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ROZENILDES BISPO DE FREITAS. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

proposta por ROZENILDES BISPO DE FREITAS, em face de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ambos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida manteve-se inerte (ID nº. 15866332). 

Manifestação do autor ao ID nº. 16053780. 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$ 10.968,75 (dez mil novecentos e 

sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). 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) 

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, 

29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000886-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR APARECIDO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000886-33.2018.8.11.0013. 

EMBARGANTE: VANDIR APARECIDO DE SOUZA. EMBARGADO: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. A decisão de ID nº. 

13689438 determinou a intimação do embargante para comprovar o 

preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade 

da justiça, ou, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciárias. 

Em razão disso, juntou aos autos a manifestação de ID nº 13888900, e 

documentos de ID’ nº. 13888917. Na sequência, a decisão e ID nº. 

15233478 não realizou análise quanto à assistência judiciária gratuita. Por 

este motivo, antes de decidir sobre os Embargos opostos ao ID nº. 

15442576, passo a apreciação sobre o pedido de concessão da 

gratuidade da justiça. Neste viés, entendo que o embargante não 

comprovou a impossibilidade financeira para custear as despesas 

inerentes à distribuição do processo. Primeiro, a declaração de pobreza 

firmada na inicial não se coaduna, a princípio, com o potencial financeiro 

demonstrado nos autos. Segundo, os embargos de terceiro tem por objeto 

o desfazimento da medida de constrição judicial de um imóvel adquirido 

pelo embargante, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 

reais), conforme ID nº. 13513304, o que demonstra a aparente capacidade 

econômica do mesmo em efetuar o pagamento das custas e despesas 

processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, 

afastando, com isso, a presunção "juris tantum" de veracidade ínsita à 

declaração da alegada miserabilidade. Neste sentido já decidiu o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO 

DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

INCAPACIDADE FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja 

possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples 

afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o 

pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não 

encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica 

alegada. (AI 144537/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 

14/04/2014)” Portanto, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Desta forma, INTIME-SE o embargante, 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 indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, à 

conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000886-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR APARECIDO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000886-33.2018.8.11.0013. 

EMBARGANTE: VANDIR APARECIDO DE SOUZA. EMBARGADO: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. A decisão de ID nº. 

13689438 determinou a intimação do embargante para comprovar o 

preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade 

da justiça, ou, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciárias. 

Em razão disso, juntou aos autos a manifestação de ID nº 13888900, e 

documentos de ID’ nº. 13888917. Na sequência, a decisão e ID nº. 

15233478 não realizou análise quanto à assistência judiciária gratuita. Por 

este motivo, antes de decidir sobre os Embargos opostos ao ID nº. 

15442576, passo a apreciação sobre o pedido de concessão da 

gratuidade da justiça. Neste viés, entendo que o embargante não 

comprovou a impossibilidade financeira para custear as despesas 

inerentes à distribuição do processo. Primeiro, a declaração de pobreza 

firmada na inicial não se coaduna, a princípio, com o potencial financeiro 

demonstrado nos autos. Segundo, os embargos de terceiro tem por objeto 

o desfazimento da medida de constrição judicial de um imóvel adquirido 

pelo embargante, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 

reais), conforme ID nº. 13513304, o que demonstra a aparente capacidade 

econômica do mesmo em efetuar o pagamento das custas e despesas 

processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, 

afastando, com isso, a presunção "juris tantum" de veracidade ínsita à 

declaração da alegada miserabilidade. Neste sentido já decidiu o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO 

DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE 
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HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

INCAPACIDADE FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja 

possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples 

afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o 

pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não 

encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica 

alegada. (AI 144537/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 

14/04/2014)” Portanto, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Desta forma, INTIME-SE o embargante, 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 indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, à 

conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001818-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR PAVARINE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001818-21.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: OSMAR PAVARINE Vistos. Diante do ID 

15951452, RECEBO os embargos de declaração. No mérito, ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos e dou-lhes provimento para esclarecer que 

o termo inicial do prazo para purgação da mora é de 5 (cinco) dias, a 

contar da data da execução da liminar, “ex vi” do art. 3º, §2º, do 

Decreto-lei nº 911/1969, todavia, importa frisar a imprescindibilidade do réu 

ser “intimado” para tal fim, via mandado. Lado outro, a ordem de citação é 

indispensável para que o devedor fiduciante possa exercer o direito de 

ampla defesa e contraditório, nos termos do art. 3º, 3º, da legislação de 

regência, no prazo de 15 (quinze) dias, da execução da liminar, razão pela 

qual constou unicamente a expressão “CITE-SE” ao invés de “CITE-SE e 

INTIME-SE”. Todavia, diante do pagamento da integralidade da dívida 

pendente (id. 15900080), no prazo seguinte à execução da liminar, 

tempestivamente, portanto, EXPEÇA-SE mandado de restituição do veículo 

automotor objeto da busca e apreensão, “ex vi” do art. 3º, §2º, do 

Decreto-lei nº 911/1969, devendo ser intimado o depositário indicado pela 

instituição financeira para restituir o bem livre de ônus. Após a 

comprovada devolução do bem pelo credor fiduciário ao devedor 

fiduciante, tornem os autos para prolação da sentença. Com fulcro 

assente no art. 3º, §9º, do Decreto-lei nº 911/1969, EXCLUA-SE a 

restrição inserida na base do Registro Nacional de Veículos Automotores 

– RENAVAM, via sistema Renajud. INTIMEM-SE as partes por meio de seus 

advogados, via DJE, devendo a instituição financeira indicar os dados 

bancários para o levantamento do valor depositado nos autos. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001818-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR PAVARINE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO(A))

 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/MT 13.994-A

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002348-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENIVALDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

DROGARIA MODELO COM. DE MEDICAMENTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002348-25.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$57,758.78; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os 

devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Asssinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002475-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJESSICA LUANA MISSIO OAB - MT19397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002475-60.2018.8.11.0013 AUTOR: 

DANIEL LUIZ DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", 

do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da contestação 

da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada. Em seguida, com o transcurso do 

prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

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, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem 

arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária 

ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de 

Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado 

no Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

225Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 450Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito 

Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida 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, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 
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comparecer na perícia a ser designada, independentemente de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte 

requerente o beneplácito da assistência judiciária gratuita. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001641-57.2018.8.11.0013. AUTOR: G. S. 

L. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por G. S. L. representado por 

seu genitor Roberto Soares Leocádio, em face de SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., todos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida manteve-se inerte (ID nº. 15773194). 

Manifestação do autor ao ID nº. 16053781. 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 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, 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, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001641-57.2018.8.11.0013. AUTOR: G. S. 

L. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por G. S. L. representado por 

seu genitor Roberto Soares Leocádio, em face de SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., todos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida manteve-se inerte (ID nº. 15773194). 

Manifestação do autor ao ID nº. 16053781. 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 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, 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, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002541-40.2018.8.11.0013. AUTOR: M. 

RAMOS & CIA LTDA. RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. INTIME-SE a 

parte autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Após o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002424-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002424-49.2018.8.11.0013 AUTOR: JULIA 

JESUS DOS SANTOS. RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 
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Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patricia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002476-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002476-45.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está 

acompanhada de procuração outorgando poderes tão somente para o 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial 

quanto os documentos que a acompanham foram assinados 

eletronicamente por Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta 

como procuradora vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a representação processual por meio da 

apresentação de instrumento de mandato ou de substabelecimento, uma 

vez que a procuração que instrui a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada 

em favor do Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA e não em prol da 

Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, 

ambos do NCPC. Ademais, é fato notório de que o Dr. Igor Gustavo Veloso 

de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, tem ajuizado inúmeras ações nesta 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, que superam a 

quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. nº. 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), sem, contudo, 

apresentar inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. 

Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado constante na procuração carreada 

nos autos, para em que 15 (quinze) dias, comprove sua inscrição 

suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. Caso assim não 

faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar por parte do advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e Lacerda, 29 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002480-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002480-82.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está 

acompanhada de procuração outorgando poderes tão somente para o 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial 

quanto os documentos que a acompanham foram assinados 

eletronicamente por Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta 

como procuradora vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a representação processual por meio da 

apresentação de instrumento de mandato ou de substabelecimento, uma 

vez que a procuração que instrui a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada 

em favor do Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA e não em prol da 

Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, 

ambos do NCPC. Ademais, é fato notório de que o Dr. Igor Gustavo Veloso 

de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, tem ajuizado inúmeras ações nesta 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, que superam a 

quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. nº. 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), sem, contudo, 

apresentar inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. 

Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado constante na procuração carreada 

nos autos, para em que 15 (quinze) dias, comprove sua inscrição 

suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. Caso assim não 

faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar por parte do advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e Lacerda, 29 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002449-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002449-62.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JULIA JESUS DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 
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Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002449-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002449-62.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JULIA JESUS DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002480-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002480-82.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está 

acompanhada de procuração outorgando poderes tão somente para o 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial 

quanto os documentos que a acompanham foram assinados 

eletronicamente por Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta 

como procuradora vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a representação processual por meio da 

apresentação de instrumento de mandato ou de substabelecimento, uma 

vez que a procuração que instrui a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada 

em favor do Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA e não em prol da 

Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, 

ambos do NCPC. Ademais, é fato notório de que o Dr. Igor Gustavo Veloso 

de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, tem ajuizado inúmeras ações nesta 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, que superam a 

quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. nº. 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), sem, contudo, 

apresentar inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. 

Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado constante na procuração carreada 

nos autos, para em que 15 (quinze) dias, comprove sua inscrição 

suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. Caso assim não 

faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar por parte do advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e Lacerda, 29 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002476-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002476-45.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está 

acompanhada de procuração outorgando poderes tão somente para o 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial 

quanto os documentos que a acompanham foram assinados 

eletronicamente por Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta 

como procuradora vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a representação processual por meio da 

apresentação de instrumento de mandato ou de substabelecimento, uma 

vez que a procuração que instrui a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada 

em favor do Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA e não em prol da 

Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, 

ambos do NCPC. Ademais, é fato notório de que o Dr. Igor Gustavo Veloso 

de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, tem ajuizado inúmeras ações nesta 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, que superam a 

quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. nº. 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), sem, contudo, 

apresentar inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. 

Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado constante na procuração carreada 

nos autos, para em que 15 (quinze) dias, comprove sua inscrição 

suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso. Caso assim não 

faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar por parte do advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e Lacerda, 29 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002424-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002424-49.2018.8.11.0013 AUTOR: JULIA 

JESUS DOS SANTOS. RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patricia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 
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VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002451-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002451-32.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JULIA JESUS DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002451-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002451-32.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JULIA JESUS DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002477-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002477-30.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO ORIGINAL S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002477-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002477-30.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO ORIGINAL S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002490-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002490-29.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002490-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002490-29.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patrícia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85708 Nr: 3323-40.2013.811.0013

 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: Creuza Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89824 Nr: 1602-19.2014.811.0013

 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: Cecília Mendes de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 
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no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85576 Nr: 3180-51.2013.811.0013

 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: João Pulqueiro Cebalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane da Cunha Bezerra - 

OAB:7.709 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89693 Nr: 1490-50.2014.811.0013

 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: José Bento Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139522 Nr: 3493-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Lemes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a ordem dos atos constantes do 

despacho de fl. 242 (ref. 73), com amparo ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar novamente a parte executada dos termos 

do pedido de cumprimento de sentença apresentado, conforme despacho 

de fl. 242 (ref. 73).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002424-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002424-49.2018.8.11.0013 AUTOR: JULIA 

JESUS DOS SANTOS. RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patricia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002422-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002422-79.2018.8.11.0013 AUTOR: JULIA 

JESUS DOS SANTOS. RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patricia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002425-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002425-34.2018.8.11.0013 AUTOR: JULIA 

JESUS DOS SANTOS. RÉU: BANCO BMG. Vistos. Analisando-se os autos, 

vislumbro que a petição inicial está acompanhada de procuração 

outorgando poderes tão somente para o advogado Igor Gustavo Veloso 

de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os documentos que a 

acompanham foram assinados eletronicamente por Patricia Soares 

Dourado, que por este motivo consta como procuradora vinculada aos 

autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a 

representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002455-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR CORDEIRO FERRAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002455-69.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ROSIMAR CORDEIRO FERRAZ Vistos. CERTIFIQUE-SE o 

cartório distribuidor com relação a regularidade no recolhimento das 

despesas de ingresso. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001641-57.2018.8.11.0013. AUTOR: G. S. 

L. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por G. S. L. representado por 

seu genitor Roberto Soares Leocádio, em face de SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., todos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida manteve-se inerte (ID nº. 15773194). 

Manifestação do autor ao ID nº. 16053781. 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 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, 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, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001957-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT0007877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CASA DO ADUBO S.A (RÉU)

NUCCIA GARCIA REGIANI BRAGA (RÉU)

VINICIUS VASCONCELOS BRAGA (RÉU)

LUCIANO VASCONCELOS BRAGA (RÉU)

MARCELO DUSSO VASCONCELOS BRAGA (RÉU)

AD AUGUSTA PER ANGUSTA - PRESTACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001957-70.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

CASA DO ADUBO S.A RÉU: AD AUGUSTA PER ANGUSTA - PRESTACAO 

DE SERVICOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: MARCELO DUSSO 

VASCONCELOS BRAGA RÉU: NUCCIA GARCIA REGIANI BRAGA RÉU: 

LUCIANO VASCONCELOS BRAGA RÉU: VINICIUS VASCONCELOS 

BRAGA Vistos. ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA –, devidamente 

qualificado nos autos, interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de ID. 15361566, alegando a ocorrência de contradição na 

sentença proferida no ID. 15328074. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Primeiramente, pondero que os 

embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos 

tempestivamente (ID. 15361566). De efeito, conforme com os alicerces em 

que se suplanta a tessitura organizacional implementada no ordenamento 

jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo 

jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado 

prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que 

complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o 

esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões 

desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais 

contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão que 

porventura padeça. Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 420 de 585



retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear 

corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto 

do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem 

caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, 

interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do NCPC. 

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de declaração 

jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo 

ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame 

da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura 

normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual 

desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas tais premissas de 

ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual 

anexada ao ID. 15361566, que a embargante, sob o pretexto de eliminar 

situação de omissão, vale-se do recurso dos embargos declaratórios com 

o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma 

satisfatória pela sentença de id. 15328074, almejando — e assim o fazem 

de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, 

de forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento 

dos fundamentos que alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto 

fático-jurídico, revelador da circunstância de que a decisão guerreada 

apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica 

vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, 

considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de 

declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os 

pressupostos que autorizam a sua adequada utilização. Nesse mesmo 

sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas 

ementas transcrevo “ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo dos embargantes centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade na sentença de ID. 15328074, entendendo que o 

pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais 

considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra a sentença lançada no ID. 15328074. 

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e Lacerda, 29 

de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000886-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR APARECIDO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000886-33.2018.8.11.0013. 

EMBARGANTE: VANDIR APARECIDO DE SOUZA. EMBARGADO: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. A decisão de ID nº. 

13689438 determinou a intimação do embargante para comprovar o 

preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade 

da justiça, ou, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciárias. 

Em razão disso, juntou aos autos a manifestação de ID nº 13888900, e 

documentos de ID’ nº. 13888917. Na sequência, a decisão e ID nº. 

15233478 não realizou análise quanto à assistência judiciária gratuita. Por 

este motivo, antes de decidir sobre os Embargos opostos ao ID nº. 

15442576, passo a apreciação sobre o pedido de concessão da 

gratuidade da justiça. Neste viés, entendo que o embargante não 

comprovou a impossibilidade financeira para custear as despesas 

inerentes à distribuição do processo. Primeiro, a declaração de pobreza 

firmada na inicial não se coaduna, a princípio, com o potencial financeiro 

demonstrado nos autos. Segundo, os embargos de terceiro tem por objeto 

o desfazimento da medida de constrição judicial de um imóvel adquirido 

pelo embargante, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 

reais), conforme ID nº. 13513304, o que demonstra a aparente capacidade 

econômica do mesmo em efetuar o pagamento das custas e despesas 

processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, 

afastando, com isso, a presunção "juris tantum" de veracidade ínsita à 

declaração da alegada miserabilidade. Neste sentido já decidiu o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO 

DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

INCAPACIDADE FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja 

possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples 

afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o 

pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não 

encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica 

alegada. (AI 144537/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 

14/04/2014)” Portanto, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Desta forma, INTIME-SE o embargante, 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 indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, à 

conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001249-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEVITON DE FREITAS FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO GOBIRA DE SOUZA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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LACERDA DECISÃO Processo: 1001249-20.2018.8.11.0013. AUTOR: 

NEVITON DE FREITAS FARIA. RÉU: GILDO GOBIRA DE SOUZA JUNIOR. 

Vistos. CITE-SE o requerido pelo correio para querendo, contestar a ação 

no prazo de 15 (quinze) dias, ou para no mesmo prazo purgar a mora, 

conforme disposto no artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/91, fazendo-se 

constar do mandado as advertências legais. Efetuada a purgação da mora 

e/ou apresentada à defesa, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se na 

forma prevista no art. 350 do NCPC. CIENTIFIQUEM-SE eventuais 

sublocatários que poderão, querendo, intervir como assistentes (art. 59, 

§2°, da Lei n° 8.245/91). Após, à conclusão para novas deliberações. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 29 

de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001285-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CHUVE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001285-62.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Luiza Chuve Réu (é, s): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

proposta por LUIZA CHUVE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial procuração e documentos de 

fls. 9/15. Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 19/51, 

alegando como preliminar a litispendência/coisa julgada, tendo em vista 

que a autora já ingressou com outra ação com o mesmo pedido e causa 

de pedir na Primeira Vara desta comarca. A requerente, por sua vez, 

apresentou impugnação à contestação às fls. 52/55, manifestando pela 

rejeição da preliminar arguida, uma vez que se trata de período diferente 

da ação ajuizada anteriormente e, além disso, alega que houve um novo 

indeferimento na esfera administrativa. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, passo a analisar a preliminar 

arguida pelo requerido na contestação, qual seja, a litispendência/coisa 

julgada. Pois bem. Em análise aos autos, percebe-se que a ação de nº 

3507-25.2015.811.0013, código 103388, oriundo da Primeira Vara desta 

Comarca, tinha como objetivo a concessão de aposentadoria por invalidez 

em favor da autora, retroagindo a data do indeferimento administrativo, 

qual seja, 23 de março de 2010, quando não foi reconhecida sua 

incapacidade para o trabalho, conforme consulta ao Sistema Apolo. Mais 

adiante, o feito da Primeira Vara foi devidamente sentenciado, que na 

oportunidade, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, 

concedendo o auxílio doença em favor da autora (fls. 46/47). Neste 

sentido, percebe-se que o processo em tela vem discutir o período após a 

cessação do benefício concedido naquela oportunidade. Assim, 

considerando que a cessação do benefício ocorreu no dia 15 de fevereiro 

de 2018, conforme Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) à fl. 

38, bem como a autora realizou um novo pedido na esfera administrativa 

(fl. 15), a rejeição da preliminar é medida que se impõe, visto que se trata 

de período diverso daquele requerido no processo que tramita na Primeira 

Vara desta Comarca, podendo ter alterado a situação fática da autora. 

Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR 

URBANO. COISA JULGADA OPERA SECUNDUM EVENTUM LITIS OU 

SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE 

DE SEGURADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. 

INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE, SEM POSSIBILIDADE 

DE REABILITAÇÃO, RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL. 

1. Sentença proferida na vigência do novo CPC/2015: remessa necessária 

não conhecida, a teor art. 496, § 3º, I , do novo Código de Processo Civil. 

2. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou 

procedente o pedido, para conceder o benefício de aposentadoria por 

invalidez, desde a data do requerimento administrativo (05/2013), à parte 

autora. 3. A autora ajuizou a mesma ação anteriormente, perante o 

JEF/GO, julgada improcedente e com trânsito em julgado em 27/10/2015, 

pela não constatação da incapacidade laboral. A presente ação foi 

ajuizada em 2016 e, conforme a perícia médica realizada nestes autos 

houve alteração da situação fática apresentada, razão pela qual a 

demanda poderá ser analisada, com reflexos financeiros a partir da 

citação, em homenagem ao instituto da coisa julgada. 4. Os requisitos 

indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a 

incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 5. 

Comprovados nos autos a qualidade de segurado da previdência social e 

o cumprimento da carência exigida para o benefício postulado, tendo em 

vista que gozou do benefício de auxílio-doença e de aposentadoria por 

invalidez nos seguintes períodos: 09 a 11/2006 e 01/2009 a 09/2014. 6. O 

laudo pericial atestou que a parte autora sofre de hipertensão arterial 

primária, arritmia cardíaca não especificada, hipercoleteremia pura, 

espondilose não especificada, transtorno mental não especificado e 

transtornos de somatização e depressivo leve. Aduz que há incapacidade 

total e permanente, sem possibilidade de reabilitação. 7. Devido o benefício 

de aposentadoria por invalidez, desde a data da citação. 8. Quanto aos 

consectários legais, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 

nº 870.947/SE, considerou inconstitucional a atualização monetária 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), "uma vez 

que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de 

preços da economia". 9. Apelação parcialmente provida, nos termos do 

item 7.A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação. (AC 

0014832-91.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA: 13/09/2018 

PAGINA:.) Pelo exposto, REJEITO a preliminar. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO saneado o processo, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, e deverá 

exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos 

formulados pelas partes e apresentar outras considerações que entender 

pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 

(trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, 

“caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais devidos ao 

perito ora nomeado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), forte nos 

arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do Conselho da 

Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de 

perito médico no Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 225Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 450Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito. Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante remessa dos autos intimar a autarquia requerida 

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, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar 

que o(a) requerente deverá comparecer na perícia a ser designada, 

independentemente, de intimação. Com o laudo pericial nos autos, vista às 

partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 

477, §1º, do NCPC) Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000533-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERICO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000533-90.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JOSÉ ALBERICO DE SOUZA. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID nº. 

15065635, alegando a ocorrência de omissão na decisão proferida ao ID 

nº. 14791382. Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a 

parte autora manteve-se inerte (ID nº. 15796618). Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Primeiramente, pondero 

que os embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que 

interpostos tempestivamente (ID nº. 15168132). De efeito, conforme com 

os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional implementada 

no ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como 

mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o 

magistrado prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para 

que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto 

fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas 

razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine 

eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão 

que porventura padeça. Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, 

retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear 

corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto 

do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem 

caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, 

interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do NCPC. 

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de declaração 

jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo 

ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame 

da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura 

normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual 

desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas tais premissas de 

ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual 

anexada ao ID nº. 15065635, que o embargante, sob o pretexto de eliminar 

situação de omissão, vale-se do recurso dos embargos declaratórios com 

o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma 

satisfatória pela decisão de ID nº. 14791382, almejando — e assim o faz 

de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, 

de forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento 

dos fundamentos que alicerçaram a decisão. Por oportuno, importante 

destacar que a realização de perícia torna-se imprescindível ao deslinde 

da controvérsia. Portanto, é cabível no caso em tela a inversão do ônus da 

prova, a fim de que o réu suporte o pagamento dos honorários periciais, 

em vista de ter dado causa a pretensão. Neste sentido já decidiu o e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDOS 

INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES POR INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO FATO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E BOLETIM DE 

ATENDIMENTO MÉDICO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA EMBASAR O 

PEDIDO INICIAL – INEXISTENCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA – PERÍCIA 

MÉDICA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – 

CARÁTER PERSONALÍSSIMO - CERCEAMENTO DE DEFESA 

CONFIGURADO – PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE PROVA CONSTANTE DA 

INICIAL - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO 

NOVO CPC – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 1.Trata-se de 

Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo 

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do CPC/2015.2.O Boletim de Ocorrência e o Boletim de Atendimento 

Médico, documentos anexos ao pedido inicial, são hábeis para demonstrar 

a data e a ocorrência do sinistro. 3.Prova pericial não realizada configura 

cerceamento de defesa, posto que o Laudo Pericial é documento 

indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 4.A não realização de prova 

pericial, quando requerida pela parte na inicial, enseja nulidade da 

sentença por cerceamento de defesa.5.Não considerando suficientes as 

provas, o juiz deve determinar, de ofício, a realização de prova pericial, em 

prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do 

CPC.6.Sentença cassada. Recurso conhecido e provido. (Ap 89311/2017, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES - BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS PERICIAIS - 

TEORIA DAS CARGAS PROBATÓRIAS DINÂMICAS - RECURSO 

DESPROVIDO. É possível em perícia determinada de ofício pelo magistrado 

ou requerida por ambas as partes, a inversão do encargo de honorários 

de perito quando a parte autora é hipossuficiente técnica e 

economicamente, frente à seguradora. (Agravo de Instrumento nº 

0061249-47.2015.8.11.0000, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 15.09.2015, DJe 18.09.2015). Logo, à luz de tal contexto 

fático-jurídico, revelador da circunstância de que a sentença guerreada 

apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica 

vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, 

considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de 

declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os 

pressupostos que autorizam a sua adequada utilização. Nesse mesmo 

sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas 

ementas transcrevo “ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão na decisão de ID nº. 14791382, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado ao ID nº. 14791382. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001621-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENILDES BISPO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 423 de 585



Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001621-66.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ROZENILDES BISPO DE FREITAS. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

proposta por ROZENILDES BISPO DE FREITAS, em face de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ambos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida manteve-se inerte (ID nº. 15866332). 

Manifestação do autor ao ID nº. 16053780. 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$ 10.968,75 (dez mil novecentos e 

sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). 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) 

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, 

29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002348-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENIVALDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

DROGARIA MODELO COM. DE MEDICAMENTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002348-25.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: DROGARIA MODELO 

COM. DE MEDICAMENTO EIRELI - ME. EXECUTADO: JENIVALDO FERREIRA 

DA SILVA. Vistos. RECEBO o petitório de ID nº. 15935502, e os 

documentos que a seguem, como emenda à inicial. CITE(M)-SE a(s) 

parte(s) executada(s), para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar(em) o 

pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para garantia 

do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 

do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC). Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de 

embargos, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado (s) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento. Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, bem como providencie 

o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, 

nos termos do art. 842 e do art. 844, ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, “caput” e §1º, do 

NCPC). EXPEÇA-SE certidão de que a execução foi admitida, com 

identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828, “caput”, do NCPC. 

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Às providências. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001227-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS SANCHES NANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HERCOLE GARBIN (RÉU)

FLADEMIR ROQUE TOZO (RÉU)

ADALBERTO SANCHES (RÉU)

NILTON PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001227-59.2018.8.11.0013. AUTOR: 

PATRÍCIA MARTINS SANCHES NANTES. RÉU: NILTON PEREIRA DOS 

SANTOS. RÉU: ADALBERTO SANCHES. RÉU: JOÃO HERCOLE GARBIN. 

RÉU: FLADEMIR ROQUE TOZO. Vistos. PATRÍCIA MARTINS SANCHES 

NANTES interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de id. 

16056135, alegando a ocorrência de omissão na decisão proferida nos 

autos (“vide” id. 15962799). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

o sucinto relatório. Decido. Primeiramente, pondero que os embargos 

devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos 

tempestivamente. De efeito, conforme com os alicerces em que se 

suplanta a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, 

os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 
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tais premissas de ordem jurídica, verifico a existência da omissão. O 

recurso interposto deve ser acolhido para suprir a omissão apontada no 

sentido de que este juízo analise o requerimento formulado pelo 

embargante de concessão da tutela proibitória de imissão na posse em 

desfavor dos réus. Pontuado isto, a tutela proibitória de imissão na posse 

parte do pressuposto de que os réus, João e Flademir, não são titulares 

do imóvel descrito na inicial, o que, “a priori”, não se verifica. Ora, 

diferentemente da finalidade que possui a determinação judicial para 

averbar nas margens da matrícula do imóvel litigioso a existência da 

presente ação que tem o condão de dar publicidade e, por consectário 

lógico, evitar alegação futura de desconhecimento por terceiros, proibir os 

atuais proprietários de se imitirem no imóvel, sem antes decidir o mérito da 

causa, mostra-se, sem dúvida, temerário, pois estaria, indiretamente, 

antecipando a tutela no sentido de declarar nulas as escrituras públicas 

indicadas na peça de ingresso e revestindo a autora na condição de 

proprietária e titular da coisa, sem oportunizar, previamente, o 

contraditório, sobretudo considerando a necessidade da ampla produção 

de provas. Por tais considerações, por haver sido delineado o requisito 

estampado no art. 1.022, inciso II, do NCPC, ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, para suprir a omissão apontada na peça de id. 

16056135, nos termos da fundamentação alhures mencionada, 

MANTENDO-SE, “in totum”, os demais termos da decisão embargada. 

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 29 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001818-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR PAVARINE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001818-21.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: OSMAR PAVARINE Vistos. Diante do ID 

15951452, RECEBO os embargos de declaração. No mérito, ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos e dou-lhes provimento para esclarecer que 

o termo inicial do prazo para purgação da mora é de 5 (cinco) dias, a 

contar da data da execução da liminar, “ex vi” do art. 3º, §2º, do 

Decreto-lei nº 911/1969, todavia, importa frisar a imprescindibilidade do réu 

ser “intimado” para tal fim, via mandado. Lado outro, a ordem de citação é 

indispensável para que o devedor fiduciante possa exercer o direito de 

ampla defesa e contraditório, nos termos do art. 3º, 3º, da legislação de 

regência, no prazo de 15 (quinze) dias, da execução da liminar, razão pela 

qual constou unicamente a expressão “CITE-SE” ao invés de “CITE-SE e 

INTIME-SE”. Todavia, diante do pagamento da integralidade da dívida 

pendente (id. 15900080), no prazo seguinte à execução da liminar, 

tempestivamente, portanto, EXPEÇA-SE mandado de restituição do veículo 

automotor objeto da busca e apreensão, “ex vi” do art. 3º, §2º, do 

Decreto-lei nº 911/1969, devendo ser intimado o depositário indicado pela 

instituição financeira para restituir o bem livre de ônus. Após a 

comprovada devolução do bem pelo credor fiduciário ao devedor 

fiduciante, tornem os autos para prolação da sentença. Com fulcro 

assente no art. 3º, §9º, do Decreto-lei nº 911/1969, EXCLUA-SE a 

restrição inserida na base do Registro Nacional de Veículos Automotores 

– RENAVAM, via sistema Renajud. INTIMEM-SE as partes por meio de seus 

advogados, via DJE, devendo a instituição financeira indicar os dados 

bancários para o levantamento do valor depositado nos autos. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002418-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE FREITAS TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002418-42.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. REQUERIDO: LEONARDO DE 

FREITAS TEIXEIRA. Vistos. O valor atribuído à causa nas ações de busca 

e apreensão deve corresponder às prestações vencidas e vincendas, 

não pagas, ou seja, o proveito econômico perseguido pelo credor 

fiduciário. Neste sentido é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, DO CPC. EQUIVALÊNCIA 

AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. I. Na esteira dos precedentes desta 

Corte, o valor da causa na ação de busca e apreensão do bem financiado 

com garantia de alienação fiduciária corresponde ao saldo devedor em 

aberto. II. Recurso conhecido e parcialmente provido. (REsp 780.054/RS, 

Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, j. 14/11/20006, 

DJ 12/02/2007, p. 264)”. Por sua vez, pronunciou-se o E. TJMT: “AGRAVO 

POR INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA – 

SALDO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO – REALIZAÇÃO POR CARTÓRIO 

LOCALIZADO EM COMARCA DIFERENTE DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – 

POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO DO E. STJ – AVISO DE 

RECEBIMENTO ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO 

CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA - DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na 

ação que tenha por objeto a busca e apreensão de bem dado como 

garantia em contrato de alienação fiduciária, o valor da causa deve 

corresponder ao saldo devedor. (TJMT. AI 117170/2013, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, 6ª Câmara Cível, DJe 10/03/2014).” Assim, nos 

termos do art. 292, §3º, do NCPC, CORRIJO, de ofício e por arbitramento, o 

valor atribuído à causa pelo autor, para, consequentemente, FIXAR em R$ 

18.544,41 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e 

um centavos). PROMOVAM-SE as anotações necessárias no Sistema PJE. 

INTIME-SE a autora, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 

15 quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do processo, “ex vi” do art. 290 do NCPC. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BARBOSA COSTA (AUTOR(A))

JOAQUIM FELISBERTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002504-13.2018.8.11.0013 AUTOR: 

ELIANE BARBOSA COSTA. AUTOR: JOAQUIM FELISBERTO FILHO. RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A. Vistos. ELIANE BARBOSA COSTA e JOAQUIM 

FELISBERTO FILHO, qualificados nos autos, ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR 

contra BANCO DO BRASIL S.A., com igual qualificação na inicial. Em 

síntese, afirmam os autores que, após o ajuizamento de ação de cobrança 

pelo requerido, em face dos requerentes, que tramitou na Primeira Vara 

Cível desta Comarca (autos nº. 98-70.2017.811.0013, código 131855), 

buscando o pagamento do débito no valor de R$ 168.469,00 (cento e 

sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), as partes se 

compuseram amigavelmente. Segundo o acordo, os ora requerentes 

confessaram a dívida de R$ 488.947,81 (quatrocentos e oitenta e oito mil, 

novecentos e quarenta e sete reais, e oitenta e um centavos), no entanto, 

negociaram que o ora requerido daria quitação dos débitos após o 

pagamento de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais). Neste 
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sentido, os requerentes depositaram o valor de R$ 81.291,33 (oitenta e um 

mil duzentos e noventa e um reais, e trinta e três centavos) a título de 

entrada, sendo que, o saldo remanescente de R$ 116.709,67 (cento e 

dezesseis mil, setecentos e nove reais e sessenta e sete centavos), seria 

levantado nos autos da ação de cobrança, uma vez que referido valor 

encontrava-se bloqueado em virtude da ordem emanada nos autos. Tudo 

isto, em cumprimento ao acordo entabulado. Sucede que na tentativa de 

realizarem transações comerciais, foram surpreendidos por terem 

conhecimento que os seus nomes encontravam-se inscritos no SPC pelo 

requerido, por serem, supostamente, devedores da quantia de R$ 

149.130,26 (cento e quarenta e nove mil, cento e trinta reais e vinte e seis 

centavos) decorrentes do documento de origem nº 00002299915. Tal 

documento que originou a negativação é o mesmo que foi tratado no termo 

do acordo, que por sua vez foi quitado. Diante disso, os autores informam 

que tentou de todas as formas solucionar o impasse, no entanto, não 

obtiveram êxito. Ao final, requereram a antecipação dos efeitos da tutela 

para determinar que o requerido exclua os seus nomes dos órgãos de 

proteção ao crédito, sem prejuízo de, no mérito, ser condenado ao 

pagamento de danos morais, declarando-se a inexistência do débito objeto 

da presente ação. Pugnou, por fim, pela citação da ré e deferimento da 

gratuidade da justiça. Juntou documentos nas folhas retro. E os autos 

vieram conclusos. 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). A tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do NCPC, 

nestes termos: “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”. Por sua vez, o jurista Daniel Amorim 

Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de natureza 

antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo 

de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, 

mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da 

cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de 

tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua 

decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou 

probabilidade – de o direito existir [Manual de Direito Processual Civil, 

Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 660]”. Logo, é 

necessária a presença da probabilidade do direito e, também, do perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem os quais, impedem a 

concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. No caso, a 

probabilidade do direito alegado se encontra presente na medida em que 

restou comprovado que o requerido, de fato, incluiu os nomes dos autos 

no SPC, conforme se denota dos comprovantes de ID nº. 16124113. Por 

outro lado, o risco perigo de dano se traduz na impossibilidade de 

concessão de crédito a ser fornecido no mercado de consumo aos autos, 

uma vez que os seus nomes estão incluídos no rol de maus pagadores. 

“INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXCLUSÃO DE 

REGISTRO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE. 

Sendo verossímil a alegação da consumidora de que nunca contratou os 

serviços de telefonia da ré, e presente dano irreparável causado pela 

demora do processo, possível a concessão de tutela antecipada para 

retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. AGRAVO 

P R O V I D O  [ P r o c e s s o :  A I  2 1 2 0 5 8 1 8 8 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2120581-88.2015.8.26.0000; Relator(a): Andrade Neto; Julgamento: 

01/07/2015, Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Publicação: 

03/07/2015]”. Logo, havendo, pois, juntada com a inicial, elementos 

suficientes para corroborar com a convicção deste juízo, entendo 

razoável emprestar verossimilhança à alegação da autora, com o fito de 

conceder a antecipação da tutela pretendida. Com isso, tratando-se de 

decisão provisória, nada impedirá de, por ocasião do juízo de mérito, ser 

modificada caso o quadro fático se reverter, revogando-se a tutela ora 

concedida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela, à 

vista da existência da probabilidade do direito alegado e do perigo de 

dano, ex vi do teor do art. 300 do NCPC, para determinar que o requerido 

EXCLUA o nome autores dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 

5 (cinco) dias, relativamente ao débito decorrente do documento de origem 

n° 00000000002289915, no valor de R$ 149.130,26 (cento e quarenta e 

nove mil, cento e trinta reais e vinte e seis centavos), sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o 

limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). INTIME-SE. INVERTO o ônus da 

prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

CITE-SE a ré, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, 

advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao 

requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002427-04.2018.8.11.0013 AUTOR: 

SILVIO BOTELHO DE CARVALHO. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o 

feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002462-61.2018.8.11.0013 AUTOR: JOSE 

SOARES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JOSE 

SOARES DA SILVA contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Narra a parte autora, em síntese, que formulou pedido administrativo 

para concessão de auxílio doença junto a Autarquia ré. Asseverou que o 

pleito formulado inicialmente foi deferido e posteriormente foi cessado. 

Diante disso, juntou aos autos os documentos comprobatórios do alegado, 

além da prova documental atestando a permanência da incapacidade para 

o exercício do trabalho, requerendo a concessão da tutela antecipada 

para determinar que a Autarquia ré restabeleça o benefício em questão. 

Ao final, propugnou pela confirmação da tutela de urgência e a conversão 

da pretensão inicial em aposentadoria por invalidez, condenando-se a 

Autarquia ré nos ônus de sucumbência. E os autos vieram conclusos. É a 

suma do necessário, fundamento e decido. A teor do disposto no art. 300 

do Novo Código de Processo Civil, são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pela reclamante a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 
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da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese 

possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona 

com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até 

mesmo, o risco ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o 

efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento 

jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, a probabilidade do 

direito alegado se consubstancia nos documentos carreados aos autos, 

bem como na informação de concessão do benefício na esfera 

administrativa, além da informação de cessação do mesmo ao término do 

prazo determinado. De outro vértice, o presente pronunciamento é não 

definitivo, haja vista que só é admissível quando não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser revista, reformada 

ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel Garcia Medina: “(...) o 

pronunciamento é provisório estável: provisório, porque qualquer das 

partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um pronunciamento judicial 

fundado em cognição exauriente, e estável, porque produz efeitos sem 

limite temporal (Direito Processual Civil Moderno, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, o perigo de dano é evidenciado 

pelo fato de ser, após o reconhecimento administrativo pela Autarquia ré, 

cessado a benesse, o que faz exsurgir fato cujo potencial é capaz de 

prejudicar a fonte de sobrevivência da parte autora, uma vez que os 

valores recebidos possuem natureza alimentar. Presente, pois, o perigo de 

dano. Sobre a matéria, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA. Presentes a verossimilhança das alegações e o fundado 

receio de dano irreparável, deve ser deferida a antecipação dos efeitos 

da tutela, para que determinada a implantação do benefício de auxílio 

doença (TRF-4. Agravo de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. 

Órgão Julgador: Sexta Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 

16 de setembro de 2015. Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)” 

Como consequência pelos atos praticados pela Autarquia ré, necessário 

se faz o restabelecimento do benefício de auxílio doença. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda, 

comprovado pela parte reclamante. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, com 

fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR que a Autarquia ré, no prazo de 30 dias, restabeleça o 

auxílio doença em favor da parte autora, sob pena de incidir em multa 

diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput¸ do NCPC. I 

- INTIME-SE da tutela provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a 

Autarquia ré para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. II - Após, com a juntada da contestação da autarquia requerida, 

INTIME-SE a parte autora através de sua advogada, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. III - Em seguida, com o transcurso do prazo acima 

mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 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, independentemente de 

compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). IV - Assim, 

ARBITRO honorários periciais devido ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 

3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, 

a serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 225Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 450Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito. V - Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida 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, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. VI – Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). VII – Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. VIII - INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, 

via Diário da Justiça Eletrônico. IX - A propósito, CONCEDO a parte autora 

o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 29 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002481-67.2018.8.11.0013 AUTOR: 

SIMONE PEREIRA MAGALHAES RÉU: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA 

Vistos. SIMONE PEREIRA MAGALHAES, devidamente qualificada nos 

autos, ajuizou a presente AÇÃO DE REPOSIÇÃO SALARIAL em desfavor 

do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, Estado de Mato Grosso. Carreou à 

inicial os documentos de folhas retro. Em seguida, vieram-me conclusos. É 

o relato do necessário. Decido. Consoante se infere da leitura dos autos, o 

pedido que permeia a inicial se refere à reajuste salarial, possuindo como 

valor atribuído à causa R$ 5.980,80 (cinco mil, novecentos e oitenta reais 

e oitenta centavos). Desta maneira, considerando que o Município de 

Pontes e Lacerda é quem figura no polo passivo da lide, tem vigência, na 

hipótese, a Lei nº 12.153/2009, cujo teor dispõe sobre os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Territórios e dos Municípios. Com efeito, o citado diploma legislativo 

consigna o seguinte: Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de 

mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas 

sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que 

tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 

2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de 

competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. Visando a regulamentar a matéria, inclusive, o e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 4/2014-TP (DJE 

de 28 de março de 2014), a qual retrata a situação nos seguintes termos: 

Art. 1º As causas referentes à Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro 

de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou 

forem instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento. § 1º Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato 
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Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos, exemplificadamente relativas a: I – multas e outras 

penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – transferência de 

propriedade de veículos automotores terrestres; III – Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 

(ICMS); V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde 

humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos 

cirúrgicos; VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública; 

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de 

não fazer; X – indenizatórias; XI – notificações, interpelações e protesto 

judicial; § 2º Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta 

Resolução permanecerão com a competência inalterada. (...) Desta 

maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 se refere à 

competência de caráter absoluto, de forma a não dar azo à sua 

prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo julgador. Por 

tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, 

DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda para processar e julgar a presente demanda. INTIME-SE. 

Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o feito seja remetido ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda, 

após procedidas as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002506-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE APARECIDA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002506-80.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

ROSILENE APARECIDA FREIRE. REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial. CITE-SE o 

requerido, 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, §3º, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vistas dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002548-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002548-32.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

ADIEL LOPES DE OLIVEIRA. REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. ADIEL LOPES DE OLIVEIRA, 

qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA contra ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Narra o autor que é titular da unidade 

consumidora nº 6/1204494-7 e, em razão do réu ter faturado valores 

acima da média de seu consumo, assevera que o valor cobrado é 

totalmente indevido, uma vez que não utilizou energia no mês em que a 

fatura abrange. Diante da irregular oscilação nos valores cobrados pela 

ré, o autor pretende a concessão da tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada para o fim de suspender a cobrança da fatura com 

vencimento para 11 de outubro de 2018 até o término da lide, abstendo-se 

a ré de inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, para, no 

mérito, acolher o pedido de declaração de inexistência do débito e 

condenar ao pagamento de danos morais. Juntou documentos nas folhas 

retro. E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, fundamento 

e decido. A tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem os 

seus fundamentos descritos no artigo 300 do NCPC, nestes termos: “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”. Por sua vez, o jurista Daniel Amorim 

Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de natureza 

antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo 

de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, 

mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da 

cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de 

tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua 

decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou 

probabilidade – de o direito existir [Manual de Direito Processual Civil, 

Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 660]”. Logo, é 

necessária a presença da probabilidade do direito e, também, do perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem os quais, impedem a 

concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. A probabilidade do 

direito se consubstancia na apresentação de elementos que evidenciam o 

alegado, ou seja, a faturas de ID nº. 16224006, bem como o histórico de 

valores que vem sendo cobrados do titular da unidade consumidora nº 

6/1204494-7 (ID nº. 16224573). Além disso, o perigo da demora e/ou risco 

ao resultado útil do processo se infere na potencialidade da irregular 

aferição do consumo efetivo pelo medidor instalado pela ré na residência 

do autor, cuja consequência foi faturar elevada quantia à vista dos meses 

precedentes, onerando-se, “a priori”, o consumidor, o qual pode de ter o 

serviço suspenso, ante sua impossibilidade de quitar o valor exorbitante. 

Por óbvio, tal fato faz exsurgir o potencial risco de inadimplemento que, se 

ocorrente, permitirá à ré suspender o fornecimento da energia elétrica, 

acarretando prejuízos ao autor. Sobre o tema, colho do repertório 

jurisprudência do E. TJMT: “EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE ANULAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA – TUTELA ANTECIPADA 

INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO 

DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA 

DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Demonstrada a discrepância entre o valor cobrado nas faturas 

relativas aos meses passados em relação àquelas recentes, é possível o 

deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado para coibir a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, porquanto preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

06/03/2018)” Ante o exposto, diante do preenchimento dos requisitos do 

art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA para determinar que a ré: (i) 

SUSPENDA a cobrança no valor de R$ 620,68 (seiscentos e vinte reais e 

sessenta e oito centavos), com vencimento para 11 de outubro de 2018, 

ABTENDO-SE de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e de suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica em 

razão de tal débito até o término da lide, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). INTIME-SE e 

CITE-SE a requerida, por meio de carta guarnecida com aviso de 

recebimento, 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. Diante do 

preenchimento dos requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor, INVERTO O ONUS DA PROVA, na forma do art. 6º, inciso VIII, 

do mesmo “codex”. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos 

autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à 

conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002549-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002549-17.2018.8.11.0013 AUTOR: 

GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. CITE-SE a requerida 

pessoalmente, por meio de carta guarnecida com aviso de recebimento, 

consignando-se expressamente o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa, bem como as cominações do art. 344 do NCPC. 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, 

caput¸ do NCPC. Desde já, INVERTO o ônus da prova em desfavor da 

requerida, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002414-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ANTONIO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVANIO MOREIRA NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002414-05.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Henrique Antonio Nascimento Réu (é, s): Adevanio Moreira Neves Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizada por HENRIQUE 

ANTONIO DO NASCIMENTO, devidamente qualificado no feito, em desfavor 

de ADEVANIO MOREIRA NEVES, também qualificado. Com a inicial, vieram 

os documentos de fls. 9/30. Em despacho proferido no ID: 16008663, 

determinou-se que a secretaria certificasse a tempestividade dos 

embargos. Em seguida, informou a secretaria que os embargos de terceiro 

são intempestivos (ID: 16063866). Na sequência, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De partida, vale demostrar 

que os prazos para a interposição de embargos de terceiro é descrito pelo 

art. 675, “caput”, do NCPC, vejamos: Art. 675. Os embargos podem ser 

opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não 

transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no 

processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da 

alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da 

assinatura da respectiva carta. Desta forma, conforme se verifica da 

certidão lavrada nos autos, a presente ação foi proposta após o período 

previsto em lei, sendo, portanto, intempestivo. Assim, sem mais delongas, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 

485, IV, do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista a 

intempestividade dos embargos. Pelo princípio da causalidade, CONDENO 

o autor ao pagamento das custas e demais despesas processuais. No 

entanto, considerando que DEFIRO, nesta oportunidade, as benesses da 

justiça gratuita, as cobranças de tais verbas ficam suspensas, consoante 

dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC. Deixo de condenar em honorários 

advocatícios à vista da inexistência da triangularização processual 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e Lacerda, 29 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001085-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001085-55.2018.8.11.0013 AUTOR: 

LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos. LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA, nos 

autos qualificados, ajuizou AÇÃO DE EXIGIR CONTAS contra BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com qualificação da peça de 

ingresso. Narra o autor que teve contra si ajuizada uma ação de busca e 

apreensão – alienação fiduciária em garantia - pelo réu que tramitou na 1ª 

Vara desta Comarca (código 139890), cujo resultado foi à procedência do 

pedido, sobrevindo o trânsito em julgado, consolidando-se a posse do bem 

em favor do credor fiduciário. Após o término do processo, não houve 

informações sobre o valor que foi arrecadado com a alienação 

extrajudicial do bem em leilão, não se sabendo se foi ou não suficiente 

para saldar o crédito perseguido pela instituição financeira em razão do 

contrato firmado entre as partes. Ao final, requereu a citação do réu para 

contestar prestar as contas ou oferecer contestação. Citado, o réu juntou 

os atos constitutivos e instrumento de mandato, aduzindo, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, pois o autor não solicitou extrajudicialmente 

informações quanto a sua pretensão deduzida em juízo. A seguir, 

manifestou-se pela extinção do processo, sem resolução do mérito. No 

mérito, assevera que o réu não observou o procedimento estabelecido 

pela legislação de regência das ações de busca e apreensão 

consubstanciada em contrato com cláusula de alienação fiduciária em 

garantia, ou seja, o Decreto Lei nº 911/1969. Em suma, esclarece que a 

apreensão judicial não tem a finalidade de quitar o débito, todavia, 

limitou-se a informar que a alienação extrajudicial não foi suficiente para 

liquidar o crédito da instituição financeira. Ao final, requereu a extinção do 

processo, acolhendo-se a preliminar, ou, no mérito, a improcedência do 

pedido. Sobreveio impugnação à contestação (id. 15281358), refutando a 

preliminar e os fundamentos meritórios apresentados na defesa. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. O processo 

comporta julgamento antecipado do mérito, uma vez que, por envolver 

matéria de fato e de direito, prescinde de realização de provas em 

audiência, nos precisos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, 

constatada a possibilidade de julgamento da lide é dever do magistrado, e 

não sua faculdade, passar à prolação de sentença. Assim, passo à 

apreciação da preliminar apresentada pelo réu. I. PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir é condição da 

ação e está presente quando a situação em que se encontra o postulante 

demonstrar a necessidade de recorrer ao Judiciário para obter o resultado 

pretendido e o meio processual utilizado seja adequado. “In casu”, está 

presente o interesse do autor em obter as contas adequadas do saldo do 

contrato firmado entre as partes, não se exigindo prévio pedido 

administrativo, uma vez que não se trata de pedido de exibição de 

documentos. Ademais, diante da contestação apresentada pelo réu, ficou 

caracterizada a pretensão resistida, o que demonstra o interesse 

processual da autora, pois somente através do presente processo 

poderia obter as contas que pretende, tendo utilizado o meio processual 

adequado a sua pretensão. Isto posto, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse processual arguida pelo réu e avanço ao mérito. II. DO MÉRITO. 

Antevejo relevância anotar que, na primeira fase da ação de exigir contas, 

cabe apenas aferir o direito da parte autora de exigi-las e a obrigação do 

réu de prestá-las. Por seu turno, o autor pretende a apresentação de 

contas do saldo contratual credor ou devedor entre as partes, à vista da 

alienação do veículo objeto do contrato de financiamento, em decorrência 

de ajuizamento de ação de busca e apreensão. Pois bem. O artigo 2º, 

“caput”, do Decreto-lei nº 911/1969, prevê a possibilidade de o credor 

fiduciário vender o bem apreendido em face do inadimplemento do autor, 

devedor fiduciante, diante do contrato firmado com cláusula de alienação 

fiduciária em garantia, 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”. No caso ora em 
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exame, a legislação prevê o direito do devedor fiduciante receber o saldo 

remanescente da venda (se existente) se faz necessário que a instituição 

financeira ré apresente as contas relativas à alienação do veículo, 

notadamente demonstrando o saldo (credor ou devedor). 

Indubitavelmente, tem o autor direito ao conhecimento do seu saldo 

contratual credor ou devedor do contrato de financiamento de veículo com 

garantia fiduciária firmado entre as partes, em razão do valor apurado com 

a alienação do veículo restituído ao réu na ação de busca e apreensão. 

Ora, não pode o réu se eximir de apresentar as contas exigidas pelo 

autor, seja na modalidade contratual regida pelo Decreto-lei 911/69 ou até 

mesmo se leasing fosse. Sobre a matéria, trago a baila a jurisprudência 

mais abalizada, “in verbis”: “Arrendamento mercantil. Prestação de contas. 

Primeira fase. Obrigação de prestar contas. Reconhecimento. Preliminar. 

Cabimento de agravo de instrumento contra decisão proferida na primeira 

fase da ação de prestação de contas. É obrigação legal do arrendador 

prestar contas. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as 

partes e ausente prova de que o credor prestou contas extrajudicialmente, 

impõe-se sua condenação a prestá-las judicialmente. (...) (Agravo de 

Instrumento nº 2112072-66.2018.8.26.0000 - 28ª Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - 3 de agosto de 2018, Relator 

Desembargador Cesar Lacerda)”. Restando de sobejo comprovado o 

direito de exigir e a obrigação de prestá-las, é de rigor a apresentação na 

forma adequada, “ex vi” do art. 551 do Código de Processo Civil, com 

todos os documentos comprobatórios necessários. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de exigir contas 

(primeira fase) ajuizada por LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA contra 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, para condenar o réu a 

prestar as contas ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não 

lhe ser lícito impugnar as que ela apresentar (NCPC, art. 550, §5º). Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO o réu ao pagamento 

das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no 

valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), com espeque no art. 

82, §2º, c.c. art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil. 

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000873-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE FREITAS TAFAREL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON ARAUJO MEIRA (REQUERIDO)

EDSON APARECIDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000873-34.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: TATIANE DE FREITAS TAFAREL. REQUERIDO: 

WASHINGTON ARAUJO MEIRA. REQUERIDO: EDSON APARECIDO DE 

SOUZA. Vistos. P. de F. T. M., devidamente representado por sua genitora 

Tatiane de Freitas Tafarel, ajuizou a presente AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO em desfavor de 

WASHINGTON ARAUJO MEIRA e EDSON APARECIDO DE SOUZA, também 

qualificados. O feito tramitou regularmente e, ao ID nº. 16012214, as 

partes celebraram acordo perante o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Pontes e Lacerda e 

requereram do juízo a sua homologação. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público, requereu a homologação da avença (ID nº. 16157809). 

É o necessário. Decido. No caso em tela, verifica-se que as partes 

entabularam acordo e requereram a sua homologação pelo juízo, de modo 

que inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado. Além disso, o Ministério Público, em parecer de ID 

nº. 16157809, não se opôs às cláusulas estipuladas pelas partes quando 

da avença em questão. Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado 

entre partes ao ID nº. 16012214, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. CONDENO as partes ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, na forma do art. 

90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade 

pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, do NCPC, visto que DEFIRO as 

benesses da assistência judiciária gratuita. NOTIFIQUEM-SE o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. EXPEÇA-SE mandado de averbação 

endereçado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município de Uberlândia/MG (ID nº. 13501955): (i) para que se exclua 

“Washington Araújo Meira” da condição de pai do autor, bem como seus 

até então avós paternos; (ii) para que se inclua “Edson Aparecido de 

Souza” como sendo pai da criança, bem como de seus avós paternos; e 

(iii) para que, em virtude do reconhecimento ora realizado, o nome da 

criança passe a ser registrado como sendo “Pedro de Freitas Tafarel 

Souza”. Na sequência, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002544-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

GERALDO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE EWERT DE ALMEIDA E RIBEIRO OAB - MT17955/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002544-92.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: GERALDO FAGUNDES. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

proposta por GERALDO RODRIGUES e MARIA APARECIDA RODRIGUES 

FAGUNDES. Afirmam os requerentes que se casaram no dia 18 de 

novembro de 2006, sob o regime de separação de bens, e, atualmente, 

estão separados de fato, sendo que do relacionamento não adquiriam 

bens e os filhos são todos maiores e capazes. Por fim, requereram a 

homologação do acordo firmado. Juntaram documentos nas folhas retro. E 

os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. Pois bem, 

considerando o teor do art. 487, III, “b”, do NCPC vislumbro que o feito 

deve ser homologado e a ação julgada extinta, com resolução do mérito, 

em razão da transação efetivada entre as partes. Desta forma, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado pelas partes no ID nº. 

16193411 e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do NCPC. CONDENO as partes ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, na forma do art. 

90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade 

pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, do NCPC, visto que DEFIRO as 

benesses da assistência judiciária gratuita. PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. 

EXPEÇA-SE mandado de averbação endereçado ao Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Naturais do Município de Pontes e Lacerda, local onde 

foi lavrado o assento de casamento (ID nº. 16193646) que ora se 

dissolveu e, especialmente, para fazer constar que a autora voltará a usar 

o nome de solteira, qual seja, “Maria Aparecida Rodrigues”. Ao final, 

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. Às providências. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002503-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MERYELLE OTTOBONI MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))
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MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002503-28.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: MERYELLE OTTOBONI MARÇAL. Vistos. Cuida-se de 

pedido de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de saldo de 

remanescente em conta bancária formulado por MERYELLE OTTOBONI 

MARÇAL, devidamente qualificada nos autos, em desfavor deste juízo, 

tendo em vista o falecimento de seu genitor, Miguel Marçal. Com a inicial 

vieram os documentos retro. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Decido. O alvará judicial é procedimento de jurisdição 

voluntária que, por essência, é mera administração pública de interesses 

privados, em razão de expressa opção do legislador processual. 

Caracteriza-se, em síntese, pela inexistência de litígio, cabendo ao Poder 

Judiciário, por consequência, simplesmente homologar ou autorizar o 

pedido de natureza eminentemente particular. Analisando os autos, tem-se 

que a pretensão exposta na peça de ingresso merece acolhimento. Isto 

porque a certidão de ID nº. 16122550 comprova o falecimento de Miguel 

Marçal, o qual faleceu deixando apenas um filho maior de idade – no caso, 

a requerente. Reprise-se que o presente procedimento é de jurisdição 

voluntária, ocasião em que a decisão não faz coisa julgada, nem está o 

juiz obrigado a observar critérios de legalidade estrita, podendo inclusive 

adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou 

oportuna, bem como é livre para ordenar de ofício a realização de 

quaisquer providências. Portanto, DEFIRO o pedido de alvará judicial e, por 

consequência, JULGO PROCEDENTE a presente pretensão, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

alvará judicial para levantamento do saldo de PIS/PASEP da conta bancária 

registrada junto ao Banco do Brasil, em nome de Miguel Marçal, 

devidamente qualificado nos autos. DEIXO de condenar a requerente ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários de advogado, em decorrência da natureza da demanda. 

PUBLIQUE-SE. 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. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001700-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GEFF CAR VEICULOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS OAB - MT18306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REZOLUZ FERNANDES DE LIMA (AUTORIDADE COATORA)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 

- ALCINO PEREIRA BARCELOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001700-45.2018.8.11.0013. 

IMPETRANTE: GEFF CAR VEICULOS LTDA – ME IMPETRADO: 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 

- ALCINO PEREIRA BARCELOS AUTORIDADE COATORA: REZOLUZ 

FERNANDES DE LIMA Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO LIMINAR impetrado por GEFF CAR VEÍCULOS LTDA - ME, 

devidamente qualificada e representada no feito, contra ato supostamente 

ilegal e/ou arbitrário perpetrado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA e o SECRETÁRIO MUNICIPAL REZOLUZ FERNANDES LIMA, 

também qualificado. De acordo com a inicial, a impetrante pretende fazer 

cessar ato reputado por abusivo e, desta maneira, viabilizar a realização 

do evento denominado “FEIRÃO DE SEMINOVOS GEFF CAR VEÍCULOS”, a 

ocorrer no período compreendido entre 13 e 17 de agosto de 2018, das 

7h30min. às 20h00min. Deste modo, requereu a concessão de liminar para 

viabilizar a realização do enevnto. Carreou à inicial os documentos de fls. 

19/38. Em decisão de fls. 39/42 foi indeferido o pleito liminar formulado pela 

impetrante. A autoridade coatora foi devidamente notificada, prestou 

informações às fls. 57/62. Na sequência, vieram-me os autos conclusos 

para sentença. Conforme se verifica dos autos, o presente “writ” visava 

assegurar a realização de um evento previsto para ocorrer no período 

compreendido entre 13 e 17 de agosto de 2018, de modo que o 

indeferimento da liminar culminou com a perda do objeto, visto ter sido 

proferida em 11 de agosto de 2018 e não ter sido alvo de recurso. Pelo 

exposto, com alicerce no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial. DEIXO de condenar a 

impetrante ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

haja vista o disposto no art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Outrossim, DEIXO de condenar o impetrante ao pagamento dos 

honorários de advogado, visto que inaplicáveis à espécie (art. 25 da Lei nº 

12.016/2009). PUBLIQUE-SE. INTIME-SE o impetrante, via DJE. 

NOTIFIQUEM-SE a autoridade apontada como coatora e o Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166486 Nr: 3408-50.2018.811.0013

 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): Jessica Ribeiro Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847

 [...].Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido e, portanto, mantenho a prisão preventiva de JÉSSICA RIBEIRO 

TEIXEIRA.Assim, dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de 

continuação para inquirição das testemunhas para o dia 27 de novembro 

de 2018, às 13h30min, pois a acusada já foi interrogada durante a 

audiência do dia 01/08/2018 à pág. 107.Intimem-se a defesa e o Ministério 

Público para que compareçam à audiência.Intime-se a acusada para 

ciência da data da audiência.Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 179247 Nr: 8724-44.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismair Alacrino Vilete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

DESIGNO o dia 26 de fevereiro de 2019, às 15h00min, para realização de 

audiência para que se proceda o interrogatório do acusado ISMAIR 

ALACRINO VILETE.

 Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 170001 Nr: 4841-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DOS REIS DE JESUS, ANDERSON 

TELES DE CAMPOS, RAMILY DE CAMPOS MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Tendo em vista que até o 

presente horário não foi efetivada a escolta dos denunciados, REDESIGNO 

a presente audiência para o dia 31/10/2018 às 10hr00min. II. Defiro a 

juntada nos termos do requerimento. III. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. IV. REQUISITE-SE OS PRESOS e 

INTIMEM-SE as testemunhas faltantes. V.Cumpra-se.

Em tempo, Determino a CONDUÇÃO COERCITIVA da vítima e sua esposa, 

vez que devidamente intimados não compareceram e não apresentaram 

justificativa para ausência.EXPEÇA-SE carta precatória para inquirição dos 

policias lotados em outra Comarca.

 Às providências.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CABRAL DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente e promovida e patronos para 

comparecerem a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

29/11/2018 às 16h30min. Devendo ser apresentada as testemunhas 

independente de intimação, bem como, apresentação de eventual rol dez 

dias antes da audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 3 de dezembro de 2018, às 

13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de dezembro de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APARECIDO MUNIZ (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de dezembro de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

UGUEDSON DAS NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de dezembro de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LENILMA ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de dezembro de 2018, às 14h00min.

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 054/2018/DF

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc.

 CONSIDERANDO decisão n. 2114/2018 - VDG no Pedido de Movimentação 

Interna para Tratamento de Saúde de Servidor ou Pessoa de Família n. 

05/2016 – CIA n. 0722918-73.2016.8.11.0014;

 R E S O L V E:

 Artigo 1º - REVOGAR a Portaria nº 008/2018/DF, que concedeu ao 

Servidor WAGNO CARVALHO DE BRITO, Matrícula nº 8153, Auxiliar 

Judiciário, prorrogação de Licença para Tratar de Interesse Particular, sem 

remuneração, pelo período de 01 (um) contado a partir do término 

anteriormente concedido (31/12/2017) e findando-se, por conseguinte, 

aos 31/12/2018, a partir de 22/10/2018, tendo em vista o deferimento de 

Movimentação Interna para a Comarca de Barra do Garças.

Poxoréu-MT, 29 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

 Juíza de Direito Diretora do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 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

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

exequente via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico) 

que, a partir desta data, estes autos estão disponíveis nesta secretaria 

para consulta.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76122 Nr: 1564-96.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jober Cardoso, Ygor Regiel Félix Cardoso, 

Admilson de Sousa Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT 15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimarães 

- OAB:3.402-B

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Luciana Nigro Antiga

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71571 Nr: 1366-93.2016.811.0014

 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): Deibson Eugenio Santos Souza, Elber Vinicius 

Cardoso de Souza, Bruno de Moura Amancio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279, Mauro Márcio 

Dias Cunha - OAB:5391/MT, Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-37.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DORES DE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

8010123-37.2016.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Promovido para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito. POXORÉO, 29 de outubro de 2018 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 060/2018-DF.

A Exma. Sra. Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio Claro, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,...Considerando que a Comarca 

de São José do Rio Claro está sem acesso ao Sistema Apolo, a Rede e a 

Internet, nesta data;Considerando que em contato com a equipe da 

Coordenadoria de Tecnologia e Informação- CTI, informou que pode o 

problema estar no equipamento de conectividade;Considerando que a 

Comarca de São José do Rio Claro permanecerá sem acesso ao Sistema 

Apolo até a data de 30/10/2018 (terça-feira), prazo previsto para o reparo 

do equipamento de conectividade;Considerando ainda que o 

funcionamento regular do Sistema Apolo é imprescindível para o 

atendimento ao público, funcionamento do sistema de protocolo, bem como 

para o desenvolvimento das atividades de Secretaria e Gabinete; 

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente forense desta Comarca no dia 

29.10.2018 (segunda-feira), atendendo apenas as medidas urgentes, 

conforme determinado pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça – Serviço de Plantão;Art. 2º - PRORROGAR 

os prazos processuais que iniciam ou se encerram nesta data, 

29.10.2018, para o primeiro dia útil subsequente.Art. 3º - Publique-se e 

cumpra-se, remetendo cópia ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, 

à Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, à Ordem dos Advogados 

do Brasil – Subseção de São José do Rio Claro, à Defensoria Pública, ao 

Ministério Público e à Delegacia de Polícia, para conhecimento. São José 

do Rio Claro-MT, 29 de outubro de 2018. Original Assinada

Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000655-43.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELTON ALFREDO VOLPE OAB - MT19741/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA RAMOS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

DARIO ANTONIO TOMAS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

JAYME TOMAZ DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Certifico que para cumprimento do mandado de avaliação deverá o autor 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

2,50 por Km rodado conforme Portaria nº 035/2013-DF. Certifico ainda que 

a parte deverá informar o endereço exato (estrada, quilometro ou outra 

referencia) pois os oficiais da comarca não sabem a localização da área 

apenas pela matrícula.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58286 Nr: 1829-98.2018.811.0035

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

 JUIZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE CITAÇÃO

Ação de Consignação em Pagamento

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 1829-98.2018.811.0035 – 58286
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 ESPÉCIE: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CRISTIANE BONFIM

PARTE RÉQUERIDA: CREDORES DESCONHECIDOS

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO:

 FINALIDADE: Tratando-se de credores desconhecido citem-se os réus, 

por edital, para levantarem o depósito ou oferecerem resposta em 15 

(quinze) dias (CPC, art.542, II), sob as penas da lei (CPC, arts.334, §4, 

inciso II e 344).

DOS FATOS. Conforme termo de declaração (doc. em anexo) compareceu 

nesse Núcleo da DPE, de Alto Garças-MT, a REQUERENTE CRISTIANE 

BONFIM e afirmou: DECLAROU, que é cliente do Banco Itaú S.A, sendo 

que no ano de 2013, que realizou compra com cheques pré-datados. 

Ocorre que alguns credores acabaram repassando os cheques para 

outras pessoas, e assim sucessivamente, até a presente data. Desse 

modo, a declarante não sabe dizer quem são os atuais credores, ou onde 

estão as folhas de cheques. A declarante informa que na época efetuou o 

pagamento em mãos aos credores, prática comum no mercado. Tendo em 

vista que não sabe dizer onde estão os cheques, e quem são os 

possuidores, a declarante não tem alternativa senão efetuar o pagamento 

em juízo em forma de consignação. Destaca que os cheques repassados 

são: AS- 000090, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), AS- 000091, 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), AS- 000092, no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), AS- 000094, no valor de R$ 255,00 (duzentos e 

cinquenta e cinco reais), AS- 000095, no valor de R$ 255,00 (duzentos e 

cinquenta e cinco reais), AS- 000097, no valor de R$ 50,00 (cinquenta 

reais), AS-000098, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), AS- 

000099 no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Conforme 

documentos em anexo, os cheques n.ºAS- 000094, no valor de R$ 255,00 

(duzentos e cinquenta e cinco reais) e AS- 000098, no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), foram recuperados pela declarante. Dessa 

forma, a declarante informa que deseja a consignação em pagamento com 

relação aos cheques restantes, e por conseguinte que o nome da 

declarante seja retirado dos cadastros de proteção ao crédito. (termo de 

declaração – doc. Em anexo). De acordo com o quanto declarado, 

denota-se que a autora pé cliente do Banco Itaú, sendo que 

aproximadamente no ano de 2013 realizou algumas compras com cheques 

pré datados, ocorre que alguns credores acabaram repassando os 

cheques para outras pessoas, e assim sucessivamente, até a presente 

data. Desse modo, a REQUERENTE não sabe dizer quem são os atuais 

credores, ou onde estão as folhas de cheques. A REQUERENTE informa 

que na época efetuou o pagamento em mãos aos credores, prática comum 

no mercado, todavia os cheques foram repassados a terceiros 

desconhecidos. Com efeito, tendo em vista que a REQUERENTE 

desconhece os atuais portadores das cártulas não tem alternativa senão 

efetuar o pagamento em juízo em forma de consignação dos seguintes 

títulos:

- AS- 000090, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),

- AS- 000091, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),

- AS- 000092, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),

- AS- 000094, no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais),

- AS- 000095, no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais),

- AS- 000097, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),

- AS- 000098, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),

- AS- 000099 no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Conforme documentos em anexo, os cheques n.º AS- 000094, no valor de 

R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) e AS- 000098, no valor de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), foram recuperados pela 

REQUERENTE. Dessa forma, ante a impossibilidade de localização e 

identificação dos credores comparece respeitosamente perante V. Exa. a 

fim de depositar em juízo o valor correspondente aos cheques 

especificados acima, com exceção dos cheques n.º AS- 000094, no valor 

de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) e AS- 000098, no valor 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), os quais foram recuperados pela 

REQUERENTE, para ficar liberada de qualquer vínculo referente as 

referidas cártulas e retirando por conseguinte que o nome da declarante 

dos cadastros de proteção ao crédito em virtude dos mencionados títulos.

RESUMO DA INICIAL:

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

promovida por CRISTIANE BONFIM em face dos CREDORES 

DESCONHECIDOS dos cheques de números AS- 000090, no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), AS- 000091, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), AS- 000092, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), AS- 

000094, no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), AS- 

000095, no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), AS- 

000097, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), AS-000098, no valor de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), AS- 000099 no valor de R$ 55,00 

(cinquenta e cinco reais), do Banco Itaú S.A. A parte autora afirma que os 

cheques pendentes de pagamento foram transmitidos a terceiros, porém, 

não tem conhecimento de quem seja o referido credor, não sabe onde o 

mesmo se encontra. Postula tutela de urgência para remover o seu nome 

de órgão de proteção ao crédito e cadastro de inadimplentes, e pleiteia 

pela realização de depósito judicial. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

Tendo em vista as informações dos autos de hipossuficiência da parte 

requerente defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos da lei 

1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se verificada a 

alteração da situação econômica da parte ou demonstrada a inveracidade 

da alegada situação de hipossuficiência. II – DA TUTELA DE URGÊNCIA. 

Para concessão de tutela provisória de urgência é indispensável a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC). 

No caso em tela, examinados os documentos (ref. 02), verifica-se a 

probabilidade do direito alegado, pois a parte autora colacionou aos autos 

fotocópias dos cheques mencionados na exordial, entretanto deixou de 

trazer aos autos documentos que comprovem a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Ante o exposto, indefiro a tutela 

pleiteada, sem prejuízo de reanálise posterior. III – Do Depósito. Defiro a 

realização do depósito da quantia mencionada na inicial, a ser efetivado no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem exame do 

mérito (CPC, art.485, IV). IV – Considerações Finais. Tratando-se de 

credores desconhecido citem-se os réus, por edital, para levantarem o 

depósito ou oferecerem resposta em 15 (quinze) dias (CPC, art.542, II), 

sob as penas da lei (CPC, arts.334, §4, inciso II e 344). LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO. 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, , digitei.

Alto Garças - MT, 29 de outubro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor Judiciário

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 09/2018/DF - O EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 

DO FORO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI, DOUTOR FABIO ALVES 

CARSOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a realização 

do processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas na 

área de psicologia para atuarem na Comarca de Alto Taquari-MT, resolve 

tornar público o resultado dos candidatos habilitados por meio de análise 

dos documentos apresentados no período de 20/08/2018 a 14/09/2018, 

em conformidade com o Edital nº 07/2018-DF e Provimento 06/2014-CM, de 

03/07/2014, com sua classificação:

* O Edital nº 09/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL N. 10/2018/DF - O EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 

DO FORO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI, DOUTOR FABIO ALVES 

CARSOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a realização 

do processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas nas 

áreas de fisioterapia e psicologia para atuarem na Comarca de Alto 

Taquari-MT, na forma de cadastro reserva, resolve tornar público o 

resultado dos candidatos habilitados por meio de análise dos documentos 

apresentados no período de 20/08/2018 a 14/09/2018, em conformidade 

com o Edital nº 08/2018-DF e Provimento 16/2016-CM, de 27/07/2016, com 

sua classificação:

* O Edital nº 0102018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 434 de 585



Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31370 Nr: 901-49.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenir Alves Dias, Ilicanda Alves Dias, Alves 

Dias e Alves Dias - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, ante o decurso do prazo solicitado às fls. 62, 

impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte requerente, por meio 

de seu advogado, a providenciar o recolhimento da complementação das 

diligências do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15148 Nr: 688-87.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração de Calcário Montividiu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate, Jairo Marcos Bortolás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benoni Martins Carrijo - 

OAB:4.075/MS, Eduardo Assis Alves - OAB:32708/GO, Jesus 

Queiroz Baird - OAB:3510, Sergio Luiz Nascimento Delgado - 

OAB:8891/ MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por 

meio de seu procurador, para se manifestar acerca da correspondência 

devolvida de fls. 96/97, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 9509 Nr: 708-49.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulmiel Barbosa Machado, Viviane Joice 

Briancini Machado, Irineu Briancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, Gustavo Penteado Siqueira - OAB:174755, Milton 

Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551-MT., Sandra Alexandre 

Vasconcelos Guimarães - OAB:50.935SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos às fls. 158/160, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio 

de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 30469 Nr: 1323-58.2012.811.0092

 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: Rubens da Silva Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beno Afonso Egewarth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Monitória.

 Autos n.º 1323-58.2012.811.0092 – Cód. 30469

Vistos etc.

Trata-se de ação monitória movida por Rubens da Silva Fonseca em face 

de Beno Afonso Egewarth, ambas qualificadas no feito.

 É o relatório.

Decido.

Conforme se verifica na decisão retro, em função da ausência de 

comprovação, este Juízo determinou o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de extinção por falta de condição de 

procedibilidade.

 Devidamente intimado, o autor deixou de recolher as custas.

Nessa conjuntura, o cancelamento da distribuição do presente feito é 

medida de rigor.

O art. 290 do Digesto Processual Civil preceitua o seguinte:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias.”

O recolhimento das custas se configura em pressuposto de constituição e 

validade a ser observado pelo magistrado.

Assim, diante da ausência de recolhimento de custas no caso em exame, 

necessária a extinção do feito cancelando-se sua distribuição.

 CONCLUSÃO.

Diante disso, sem recolhimento de custas, cancele-se a distribuição com 

fulcro no art. 290 do CPC, procedendo-se às baixas de estilo após o 

trânsito em julgado.

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

 Alto Taquari/MT, 1° de julho de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21801 Nr: 612-87.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GESLAINE RODRIGUES DOS SANTOS, 

Filiação: Dulce Rodrigues dos Santos, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: "PROCESSO CÓDIGO: 21801Vistos, etc.1 - Pelo Ministério 

Público, nos presentes autos, foi feita a seguinte manifestação às fls. 

115:“Consta nos autos que a jovem foi representada por ter praticado ato 

infracional similar ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes na Comarca 

de Cáceres. Houve aplicação de medida socioeducativa de internação e 

em 12 (doze) de julho de 2011 (fls. 102/104) foi alterada a medida para 

liberdade assistida. Conforme fls. 61/62, a jovem já completou 18 anos. É o 

relato do necessário. Compulsando os presentes autos, verifica-se que a 

infratora, quando da prática dos fatos tinha 17 (dezessete) anos. Porém, a 

mesma completou 18 (dezoito) anos (fls. 61/62). Sabe que as medidas 

socioeducativas têm como destinatários os adolescentes entre 12 e 18 

anos e, excepcionalmente, os jovens que praticaram atos mediante grave 

ameaça e violência na adolescência, visando, sobretudo, a 

ressocialização e a necessária correção de rumos dos adolescentes 

voltados para a prática de crimes contravenções, que recebem o nome 

especial de atos infracionais. Sabe-se que apenas a internação e a 

semiliberdade podem ser aplicadas aos jovens com mais de dezoito anos 

e até os vinte um (art. 2°, parágrafo único, c/c art. 121, §§3° e 4° e 5° c/c 

art. 120, § 2° do ECA). Como a medida que foi aplicada não está entre as 

acima mencionadas, entendo o MP que não há mais possibilidade jurídica 

de se continuar aplicando a liberdade assistida. Assim, requer o MP a 

extinção do feito.”2 – Destarte, acolho a respectiva manifestação 

Ministerial, cujas razões adoto integralmente como fundamentação e, ante 

à perda de objeto do presente feito, que caracteriza falta de interesse de 

agir superveniente, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, 
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determinando seu arquivamento;3- Dê-se ciência desta decisão ao 

Ministério Público, à Defesa e ao infrator, agora maior;4 - Certificado o 

trânsito em julgado desta decisão, independentemente de nova conclusão, 

proceda-se ao arquivamento do feito, com baixa na distribuição, mediante 

as formalidades legais;5 - Expeçam-se, se for o caso, os ofícios de 

comunicação às devidas repartições;6- Cumpra-se, com celeridade e 

eficiência, para baixa do estoque processual, notadamente o disposto na 

CNGC/TJMT.Às providências.Expeça-se o necessário. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alto Taquari/MT, 08/04/2013.Glauciane 

Chaves de MeloJuíza de Direito Substituta – Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso"

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Alto Taquari, 24 de outubro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18543 Nr: 370-02.2009.811.0092

 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: Monica Pagliuso Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALONSO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Considerando-se a realização da XIII Semana Nacional de Conciliação, 

encaminhem-se os autos para a conciliadora para designação de 

audiência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000154-43.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO JOSE BROCANELI DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PETAGONE SARAIVA ASCENCIO OAB - GO28522 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000154-43.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: ARIOVALDO JOSE BROCANELI 

DE CARVALHO EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI Dispensado o 

relatório conforme aduz artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora 

alega que exerceu o mandato de vereador neste município no período de 

2009 a 2016, porém, não recebeu as verbas constitucionais referentes ao 

adicional de férias e décimo terceiro salário. Alega ainda que ao julgar o 

RE nº 650.898/RS, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o pagamento 

de abono de férias e 13º salário a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores 

não é incompatível com o art. 39, § 4º, da CF/88, que trata dos agentes 

públicos que recebem sua remuneração por meio de subsídios. Requereu 

a condenação da parte ré no pagamento das verbas. Em contestação, o 

Município de Alto Taquari esclareceu que não existe lei local garantindo 

direito ao recebimento do benefício pleiteado na inicial, e pugnou pela 

improcedência. Com efeito, ao julgar o RE nº 650898/RS (Repercussão 

Geral), decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há vedação 

constitucional para pagamento de 13º salário e adicional de férias aos 

agentes públicos inseridos no regime de subsídio, inclusive os agentes 

políticos, tais como vereadores, prefeitos, governadores, etc. Confira: 

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE 

CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13º 

SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. (...) 2. O regime de 

subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza 

mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço 

constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com 

periodicidade anual. (...) (STF – RE 650898, Relator(a): Min. MARCO 

AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal 

Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017) 

Entretanto, como visto, a decisão proferida pela Suprema Corte apenas 

“permitiu” o pagamento das verbas constitucionais aos agentes políticos, 

declarando a constitucionalidade das legislações que preveem o benefício. 

Melhor explicando. A decisão não “determinou” nem “garantiu” o 

pagamento dos benefícios em discussão a todos os agentes políticos do 

país, mas tão-somente chancelou a validade das leis já editadas sobre o 

assunto em cada ente da federação. Até porque, de acordo com o art. 39, 

X, da CF/88, a remuneração dos agentes públicos somente poderão ser 

fixadas ou alteradas por lei específica, sob pena de violação ao princípio 

da legalidade e à autonomia administrativa. Logo, em que pese a decisão 

proferida pela Corte Constitucional, depende de lei própria o direito ao 

recebimento da gratificação natalina e adicional de férias pelos agentes 

políticos. No caso em tela, verifico que a parte autora não comprovou a 

existência de legislação local garantindo o direito ao recebimento de 

adicional de férias e gratificação natalina (13º salário) aos ocupantes do 

cargo de vereador, no período de 2009 a 2016. Destarte, não havendo 

direito da parte autora à percepção dos benefícios, impõe-se a 

improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas nem honorários advocatícios. Transitada 

em julgado, arquivem-se. P. I. ALTO TAQUARI, 15 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-45.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA MARIA RODRIGUES (REQUERIDO)

JOAO ESTEVAM BENEVENUTO - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte autora e seu 

advogado para comparecerem à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06.12.2018, às 14h15 (horário de Cuiabá - MT), que se realizará 

nesta Comarca de Alto Taquari no endereço constante no cabeçalho. 

ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas processuais. Alto 

Taquari - MT, 29 de outubro de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes 

Gestora Judiciário do Juizado Especial Portaria n.º 08/2018-DF

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37459 Nr: 214-33.2012.811.0084

 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: Ilma Benedita de Almeida Baliero

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 
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INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente em tempo hábil a 

Impugnação à Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32976 Nr: 579-97.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DAS PARTES, POR 

INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem nos autos, requerendo o que entender de direito, 

conforme determinação retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32972 Nr: 575-60.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Ferreira dos Reis, Maria Socorro Silva dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:3624

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DAS PARTES, POR 

INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, conforme determinação retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32967 Nr: 570-38.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Rodrigues Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DAS PARTES, POR 

INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, conforme determinação retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32957 Nr: 560-91.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessy Rodrigues Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - OAB:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DAS PARTES, POR 

INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, conforme determinação retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32956 Nr: 559-09.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélia Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DAS PARTES, POR 

INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, conforme determinação retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 595-51.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar da Silva Barros, Olivia Sperandio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DAS PARTES, POR 

INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, conforme determinação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35109 Nr: 50-73.2009.811.0084
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 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRCm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphaela Andrade Zacarias - 

OAB:20421/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se nos autos, haja 

vista certidão de fls. 171v, apresentando o endereço atualizado do 

requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37351 Nr: 106-04.2012.811.0084

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBdS, ACTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931, Fabio Moreira Felix - 

OAB:10775-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se nos autos acerca 

das fls. 113, apresentando a planilha de débitos atualizada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49211 Nr: 241-74.2016.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKNEY GAIA CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16780/BA

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE REQUERIDA, 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente as 

contrarrazões da apelação, no prazo legal.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 104234 Nr: 3344-62.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cesar Bacovis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Arruda Salomé, Espólio de Alcides 

Vidal Salomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Olavo da Silva - OAB:MT 

17.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12286 Nr: 438-56.2005.811.0038

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, OFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilo Fares Abinader Neto - 

Defensor Público - OAB:MT / 8.605-B, Jackeline Oliveira da Silva 

Sousa - OAB:MT-8310-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACKELINE 

OLIVEIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 438-56.2005.811.0038, 

Protocolo 12286, 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.: 13708 Nr: 1496-94.2005.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GR, ARO, RARO, PRO, CRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, assim como defiro 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia reprográfica, que 

deverá ser certificado nos autos.Diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários sucumbenciais em favor do 

advogado, 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..Com relação aos emolumentos 

e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda e as despesas com diligências/transporte dos 

OJAs, salvo se proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, 

art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e fotocópias, por não se 

constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT 

PLENO, Agravo Regimental Cível n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 

10042, de 20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; 

CNJ, Pedido de Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 

108.183 e ADI n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 

1144687/RS e Enunciado n. 190 da Súmula do STJ -, 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. -, inexistindo no 

presente feito a necessidade de ressarcimento de valores despendidos 

pela parte vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, contudo deverá realizar o 

pagamento/adimplemento das despesas com diligências de OJA, correios 

e fotocópias (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63102 Nr: 1542-34.2015.811.0038

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valfrides Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Anselmo da Costa 

Prado - OAB:MT - 8486

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS nesses EMBARGOS À EXECUÇÃO. Considerando que a parte 

embargante sucumbiu em parte mínima do pedido – CPC, art. 21, parágrafo 

único/NCPC, art. 86, parágrafo único -, condeno a parte embargada – 

NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes, bem como honorários advocatícios de 
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sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

diferença cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o 

grau de zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa previdenciária, o trabalho realizado 

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância 

da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57114 Nr: 1642-23.2014.811.0038

 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: Marina da Silva Toniolo

 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:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de PENSÃO POR MORTE RURAL em favor de MARINA DA 

SILVA TONIOLO e decorrente da morte/falecimento do cônjuge Adelio 

Toniolo, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal 

e verbas trezenas, 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 – 7/2/2014 – Lei n. 8.213/91, art. 74, II –, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59199 Nr: 6-85.2015.811.0038

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Mendes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses 

EMBARGOS EXECUÇÃO.Deixo de condenar a parte embargante 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, uma vez que também há 

incorreção no cálculo da parte exequente, 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 previstos 

no Manual de Cálculo da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF n. 

134, de 21/12/2010, que era o Manual vigente na data da prolação da 

sentença, e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, 

conforme fixado na sentença. No cálculo devem ser abatidos os valores já 

recebidos pelo autor, a título de auxílio-doença, no período de agosto/2009 

a abril/2014 e incluídas as parcelas relativas ao 13º salário. Os honorários 

sucumbenciais deverão ser calculados no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre as parcelas devidas até a data da da sentença 

(março/2011). Após, translade cópia reprográfica dessa sentença e 

planilha de cálculo para os autos da execução em apenso, a fim de que 

nela seja dado o prosseguimento do necessário ao 

pagamento/adimplemento, e arquive com as baixas e anotações de 

estilo.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24962 Nr: 1004-29.2010.811.0038

 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: Luiz Miguel da Silva Nogueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, 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, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-45.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010010-45.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ADAO AUGUSTO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ADAO AUGUSTO DA SILVA e VIVO 

S.A. , em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 
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responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário, razão pela qual DETERMINO que oficie ao 

Departamento da Conta Única para a vinculação do valor constrito pelo 

sistema BACENJUD e, quando disso, expeça o alvará judicial de 

levantamento desse excesso em favor da parte devedora/executada, 

cujos dados bancários já foram esclarecidos. Ademais, diante do pedido 

expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do advogado 

do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. 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 da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de outubro de 2018 - 09:36:53. (assinado digitalmente) 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010010-45.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ADAO AUGUSTO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ADAO AUGUSTO DA SILVA e VIVO 

S.A. , em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário, razão pela qual DETERMINO que oficie ao 

Departamento da Conta Única para a vinculação do valor constrito pelo 

sistema BACENJUD e, quando disso, expeça o alvará judicial de 

levantamento desse excesso em favor da parte devedora/executada, 

cujos dados bancários já foram esclarecidos. Ademais, diante do pedido 

expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do advogado 

do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. 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 da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de outubro de 2018 - 09:36:53. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-45.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010010-45.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ADAO AUGUSTO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ADAO AUGUSTO DA SILVA e VIVO 

S.A. , em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 
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– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário, razão pela qual DETERMINO que oficie ao 

Departamento da Conta Única para a vinculação do valor constrito pelo 

sistema BACENJUD e, quando disso, expeça o alvará judicial de 

levantamento desse excesso em favor da parte devedora/executada, 

cujos dados bancários já foram esclarecidos. Ademais, diante do pedido 

expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do advogado 

do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. 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 da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de outubro de 2018 - 09:36:53. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-15.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA VIEIRA DE CASTRO FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010346-15.2016.8.11.0038 REQUERENTE: SEBASTIANA VIEIRA DE 

CASTRO FRANCISCO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida 

por SEBASTIANA VIEIRA DE CASTRO FRANCISCO em desfavor de VIVO 

S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento 

e Decido. A presente ação deve ser julgada antecipadamente, na forma 

autorizada pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez a 

questão é de direito e de fato e está totalmente comprovada nos autos. No 

que se refere a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, já foi objeto de decisão (id. 5370448), sendo indeferida a inversão. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Sustenta a parte autora que possui linha móvel há 

10 (dez) anos, tendo recebido no final de setembro e início de outubro de 

2016, ligações para a mudança de plano, cuja contraprestação mensal 

seria de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos) para 

ligações, internet 3Gb e serviços outros, o que foi aceito. Aduz que a 

fatura de outubro de 2016 veio em duplicidade - R$ 54,16 (cinquenta e 

quatro reais e dezesseis centavos) e R$ 64,59 (sessenta e quatro reais e 

cinquenta e nove centavos), com vencimentos em 17 e 21/10/2016, e a de 

novembro exigindo R$ 82,24 (oitenta e dois reais e vinte e quatro 

centavos), razão pela qual procurou o PROCON e teve o plano alterado 

para outro com contraprestação mensal de R$ 29,25 (vinte e nove reais e 

vinte e cinco centavos), ligações e internet de 1Gb, contudo a fatura de 

dezembro de 2016, veio com valor de R$ 78,68 (setenta e oito reais e 

sessenta e oito centavos), assim como recebeu diversas 

cobranças/exigências em seu telefone, sofrendo danos. Diante de todos 

os transtornos vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em 

resolver o problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional 

como garantia de seus direitos. A requerida em sua defesa alega regular 

prestação dos serviços contratados, anexando faturas. Por fim alega 

inexistência de danos morais e requer a improcedência da ação. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão parcial a parte autora. Inicialmente 

pelos documentos anexados, verifica-se que houve cobrança em 

duplicidade da fatura com vencimento no mês 10/2016 - R$ 54,16 

(cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) e R$ 64,59 (sessenta e 

quatro reais e cinquenta e nove centavos), com vencimentos em 17 e 

21/10/2016 – não tendo a requerida em sua defesa, demonstrado a 

legalidade das cobranças. Restando portando indevida a cobrança no 

valor de R$ 64,59 (sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). 

Constata-se que a autora efetuou reclamação junto ao PROCON em 

23/11/2016, ocasião que não houve a alteração para o plano de R$ 29,25 

(vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme alegado, mas para 

o plano 1G+25min, no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa 

centavos). Desta feita, a conta/fatura de novembro, contestada no 

PROCON, foi alterada pela requerida para o valor de R$ 29,25 (vinte e 

nove reais e vinte e cinco centavos), devidamente paga pela parte autora. 

Pode-se ainda examinar que a fatura de dezembro, veio com cobrança 

parcial do plano anterior POS 1,5 GB, e ainda o valor do novo plano 

1GB+25MIN, no valor total de R$ 78,68 (setenta e oito reais e sessenta e 

oito centavos), pois a ligação de mudança se deu em 23/11/2016. Contudo 

a autora não demonstrou que não utilizou os referidos serviços cobrados, 

não tendo sido invertido ônus da prova. No que se refere aos danos 

materiais, tenho que estes merecem ser parcialmente acolhidos, no 

sentido de restituir o valor de R$ 64,59 (sessenta e quatro reais e 

cinquenta e nove centavos), pago em duplicidade na fatura com 

vencimento em 10/2016, na sua forma simples, por não vislumbrar a 

caracterização de má-fé da reclamada na cobrança dos valores. Em que 

pese às suas alegações, não há elementos nos autos que levem à 

configuração do ato ilícito imaterial por parte da empresa reclamada. 

Embora o promovente alegue ferimento às normas do direito do 

consumidor, não anexou faturas posteriores a reclamação junto ao 

PROCON (fatura 01/2017 e seguintes), portando não há provas 

suficientes de que após a reclamação a requerida deixou de cumprir com 

o plano contratado, ensejando a improcedência do pedido de dano moral. 

A requerida deixou de trazer provas de que o valor cobrado nos meses 

anteriores a reclamação e alteração do plano junto ao PROCON, era 

indevido, deixando de anexar protocolos ou outros documentos. Entendo 

que os documentos apresentados são insuficientes para efetivamente 

comprovar os danos morais elencados na inicial, não há nenhuma prova 

de cobranças indevidas, em desconformidade com a mudança de plano 

feita junto ao Procon, não tendo a parte requerente sequer instruído a 

inicial com documentos que lhe são fornecidos mensalmente pela 

requerida. Ressalto a regra do ônus da prova no Sistema de Proteção ao 

Consumidor serve para beneficiar o consumidor que se afigure em uma 

situação de hipossuficiência, no entanto, isso não significa que ele não 

deva produzir qualquer prova. Deve haver, ao menos, um arcabouço 

probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso. 

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos 

do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma 

processual civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus da 

prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou 

seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as 

consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina 

aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do 

ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido 

(actore non probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de 

processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 

2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla 
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função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às 

partes, fixa também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou 

seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de 

uma eventual inércia, respectivamente. Nessa senda tem decidido as 

Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - DETERMINAR que a requerida cumpra o plano contratado “VIVO 

CONTROLE 1GB+25MIN”, no valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e 

novena e nove centavos), ou outro decorrente desse em substituição, sob 

pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do 

que exigir em desacordo, a partir da intimação desta; - CONDENAR a 

reclamada a ressarcir a reclamante, a título de dano patrimonial/material, 

na forma simples, o valor cobrado na fatura do mês de outubro, com 

vencimento em 21/10/2016, perfazendo o valor de R$ 64,59 (sessenta e 

quatro reais e cinquenta e nove centavos), corrigido monetariamente a 

partir do desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos de dano moral; - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de litigância de 

má fé; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-15.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA VIEIRA DE CASTRO FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010346-15.2016.8.11.0038 REQUERENTE: SEBASTIANA VIEIRA DE 

CASTRO FRANCISCO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida 

por SEBASTIANA VIEIRA DE CASTRO FRANCISCO em desfavor de VIVO 

S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento 

e Decido. A presente ação deve ser julgada antecipadamente, na forma 

autorizada pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez a 

questão é de direito e de fato e está totalmente comprovada nos autos. No 

que se refere a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, já foi objeto de decisão (id. 5370448), sendo indeferida a inversão. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Sustenta a parte autora que possui linha móvel há 

10 (dez) anos, tendo recebido no final de setembro e início de outubro de 

2016, ligações para a mudança de plano, cuja contraprestação mensal 

seria de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos) para 

ligações, internet 3Gb e serviços outros, o que foi aceito. Aduz que a 

fatura de outubro de 2016 veio em duplicidade - R$ 54,16 (cinquenta e 

quatro reais e dezesseis centavos) e R$ 64,59 (sessenta e quatro reais e 

cinquenta e nove centavos), com vencimentos em 17 e 21/10/2016, e a de 

novembro exigindo R$ 82,24 (oitenta e dois reais e vinte e quatro 

centavos), razão pela qual procurou o PROCON e teve o plano alterado 

para outro com contraprestação mensal de R$ 29,25 (vinte e nove reais e 

vinte e cinco centavos), ligações e internet de 1Gb, contudo a fatura de 

dezembro de 2016, veio com valor de R$ 78,68 (setenta e oito reais e 

sessenta e oito centavos), assim como recebeu diversas 

cobranças/exigências em seu telefone, sofrendo danos. Diante de todos 

os transtornos vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em 

resolver o problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional 

como garantia de seus direitos. A requerida em sua defesa alega regular 

prestação dos serviços contratados, anexando faturas. Por fim alega 

inexistência de danos morais e requer a improcedência da ação. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão parcial a parte autora. Inicialmente 

pelos documentos anexados, verifica-se que houve cobrança em 

duplicidade da fatura com vencimento no mês 10/2016 - R$ 54,16 

(cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) e R$ 64,59 (sessenta e 

quatro reais e cinquenta e nove centavos), com vencimentos em 17 e 

21/10/2016 – não tendo a requerida em sua defesa, demonstrado a 

legalidade das cobranças. Restando portando indevida a cobrança no 

valor de R$ 64,59 (sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). 

Constata-se que a autora efetuou reclamação junto ao PROCON em 

23/11/2016, ocasião que não houve a alteração para o plano de R$ 29,25 

(vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme alegado, mas para 

o plano 1G+25min, no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa 

centavos). Desta feita, a conta/fatura de novembro, contestada no 

PROCON, foi alterada pela requerida para o valor de R$ 29,25 (vinte e 

nove reais e vinte e cinco centavos), devidamente paga pela parte autora. 

Pode-se ainda examinar que a fatura de dezembro, veio com cobrança 
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parcial do plano anterior POS 1,5 GB, e ainda o valor do novo plano 

1GB+25MIN, no valor total de R$ 78,68 (setenta e oito reais e sessenta e 

oito centavos), pois a ligação de mudança se deu em 23/11/2016. Contudo 

a autora não demonstrou que não utilizou os referidos serviços cobrados, 

não tendo sido invertido ônus da prova. No que se refere aos danos 

materiais, tenho que estes merecem ser parcialmente acolhidos, no 

sentido de restituir o valor de R$ 64,59 (sessenta e quatro reais e 

cinquenta e nove centavos), pago em duplicidade na fatura com 

vencimento em 10/2016, na sua forma simples, por não vislumbrar a 

caracterização de má-fé da reclamada na cobrança dos valores. Em que 

pese às suas alegações, não há elementos nos autos que levem à 

configuração do ato ilícito imaterial por parte da empresa reclamada. 

Embora o promovente alegue ferimento às normas do direito do 

consumidor, não anexou faturas posteriores a reclamação junto ao 

PROCON (fatura 01/2017 e seguintes), portando não há provas 

suficientes de que após a reclamação a requerida deixou de cumprir com 

o plano contratado, ensejando a improcedência do pedido de dano moral. 

A requerida deixou de trazer provas de que o valor cobrado nos meses 

anteriores a reclamação e alteração do plano junto ao PROCON, era 

indevido, deixando de anexar protocolos ou outros documentos. Entendo 

que os documentos apresentados são insuficientes para efetivamente 

comprovar os danos morais elencados na inicial, não há nenhuma prova 

de cobranças indevidas, em desconformidade com a mudança de plano 

feita junto ao Procon, não tendo a parte requerente sequer instruído a 

inicial com documentos que lhe são fornecidos mensalmente pela 

requerida. Ressalto a regra do ônus da prova no Sistema de Proteção ao 

Consumidor serve para beneficiar o consumidor que se afigure em uma 

situação de hipossuficiência, no entanto, isso não significa que ele não 

deva produzir qualquer prova. Deve haver, ao menos, um arcabouço 

probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso. 

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos 

do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma 

processual civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus da 

prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou 

seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as 

consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina 

aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do 

ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido 

(actore non probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de 

processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 

2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla 

função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às 

partes, fixa também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou 

seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de 

uma eventual inércia, respectivamente. Nessa senda tem decidido as 

Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - DETERMINAR que a requerida cumpra o plano contratado “VIVO 

CONTROLE 1GB+25MIN”, no valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e 

novena e nove centavos), ou outro decorrente desse em substituição, sob 

pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do 

que exigir em desacordo, a partir da intimação desta; - CONDENAR a 

reclamada a ressarcir a reclamante, a título de dano patrimonial/material, 

na forma simples, o valor cobrado na fatura do mês de outubro, com 

vencimento em 21/10/2016, perfazendo o valor de R$ 64,59 (sessenta e 

quatro reais e cinquenta e nove centavos), corrigido monetariamente a 

partir do desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos de dano moral; - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de litigância de 

má fé; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-56.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL ENOCENCIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000442-56.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSIEL ENOCENCIO LOPES 

REQUERIDO: RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A., BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por JOSIEL ENOCENCIO LOPES em 

desfavor de RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. e BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO. Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 
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antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Incumbe 

à parte ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços de telefonia, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. No que se refere a preliminar de ilegitimidade 

passiva apresentada pela requerida Losango, a mesma se confunde com 

o mérito e será analisada em momento oportuno. Passo a análise do 

mérito. Em suma, sustenta a parte autora que fez uma compra na loja 

Citylar de Araputanga, efetuando ao pagamento por meio de 12 cheques, 

cada qual no valor de R$ 177,47 (Cento e setenta e sete reais e quarenta 

e sete centavos), todos do Banco nº 748, Cooperativa 0805, Conta nº 

41203-1. Aduz que devido a informação equivocada do banco sacado, de 

que não haveria problema com relação à cheques ainda não 

apresentados, o Autor encerrou a conta corrente. Desta feita, os cheques 

números 29, 30, 31, 32 e 33 foram devolvidos pela alínea 13, e o Autor 

teve seu nome incluído no cadastro de emitentes de cheques sem fundos 

- CCF. Afirma que se dirigiu até o endereço da loja Ricardo Eletro (antiga 

Citylar) com o escopo de pagar as cártulas e resgatá-las para apresentar 

ao banco. Na referida loja recebeu a informação que não constavam 

débito algum em seu nome e que os cheques eram repassados para um 

financeira (segunda Requerida). Em contato com a segunda Requerida, 

recebeu do preposto a informação que não constava débito algum no seu 

nome e que não havia também a possibilidade de darem a declaração de 

quitação dos cheques. Desta feita, enviou um documento para a primeira 

Requerida. Contudo, até a presente data não obteve resposta alguma, 

razão pela qual, busca a competente tutela jurisdicional Por outro lado, em 

contestação, a parte ré RN, alega que os danos ocorreram por culpa do 

autor, que encerrou a conta bancária antes do pagamento dos cheques e 

que a negativação foi realizada pela Cooperativa Sicred, portanto culpa de 

terceiro. Por fim, alega inexistência do dever de indenizar em razão da 

inocorrência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de reparação. A 

requerida Losango afirma que não participou da contratação, não recebeu 

os cheques, não havendo danos a serem indenizados, requerendo a 

improcedência da ação. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em 

que pese às suas alegações, não há elementos nos autos que levem à 

configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Não obstante 

o promovente alegue ferimento às normas do direito do consumidor, não 

há provas suficientes para a procedência da lide, portanto, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe ao presente caso. 

Entendo que os documentos apresentados são insuficientes para 

efetivamente comprovar os fatos elencados na inicial. Não há nenhuma 

prova da de quitação dos débitos (cheques devolvidos) capazes de 

obrigar a requerida a expedir declaração de inexistência de débitos. O 

requerente confessa ter cancelado a conta bancaria antes da 

compensação dos cheques, que havia dado como pagamento, não 

comprovando a responsabilidade das requeridas pelas informações 

erradas que alega ter recebido do banco sacado. Ressalto a regra do 

ônus da prova no Sistema de Proteção ao Consumidor serve para 

beneficiar o consumidor que se afigure em uma situação de 

hipossuficiência, no entanto, isso não significa que ele não deva produzir 

qualquer prova. Deve haver, ao menos, um arcabouço probatório mínimo 

que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso. Ao lado disso, no 

que concerne aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova 

que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. 

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos 

do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma 

processual civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus da 

prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou 

seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as 

consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina 

aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do 

ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido 

(actore non probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de 

processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 

2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla 

função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às 

partes, fixa também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou 

seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de 

uma eventual inércia, respectivamente. A parte autora não comprova a 

quitação da dívida, portanto, presume-se devida a cobrança dos débitos. 

Ademais a negativação foi realizada pela Cooperativa Sicred, terceira 

estranha a lide. Portanto, não há danos a serem indenizados. Ante o 

exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso 

I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-56.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL ENOCENCIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000442-56.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSIEL ENOCENCIO LOPES 

REQUERIDO: RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A., BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por JOSIEL ENOCENCIO LOPES em 

desfavor de RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. e BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO. Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Incumbe 

à parte ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços de telefonia, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. No que se refere a preliminar de ilegitimidade 

passiva apresentada pela requerida Losango, a mesma se confunde com 

o mérito e será analisada em momento oportuno. Passo a análise do 

mérito. Em suma, sustenta a parte autora que fez uma compra na loja 

Citylar de Araputanga, efetuando ao pagamento por meio de 12 cheques, 

cada qual no valor de R$ 177,47 (Cento e setenta e sete reais e quarenta 

e sete centavos), todos do Banco nº 748, Cooperativa 0805, Conta nº 

41203-1. Aduz que devido a informação equivocada do banco sacado, de 

que não haveria problema com relação à cheques ainda não 

apresentados, o Autor encerrou a conta corrente. Desta feita, os cheques 

números 29, 30, 31, 32 e 33 foram devolvidos pela alínea 13, e o Autor 

teve seu nome incluído no cadastro de emitentes de cheques sem fundos 

- CCF. Afirma que se dirigiu até o endereço da loja Ricardo Eletro (antiga 

Citylar) com o escopo de pagar as cártulas e resgatá-las para apresentar 

ao banco. Na referida loja recebeu a informação que não constavam 

débito algum em seu nome e que os cheques eram repassados para um 

financeira (segunda Requerida). Em contato com a segunda Requerida, 

recebeu do preposto a informação que não constava débito algum no seu 
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nome e que não havia também a possibilidade de darem a declaração de 

quitação dos cheques. Desta feita, enviou um documento para a primeira 

Requerida. Contudo, até a presente data não obteve resposta alguma, 

razão pela qual, busca a competente tutela jurisdicional Por outro lado, em 

contestação, a parte ré RN, alega que os danos ocorreram por culpa do 

autor, que encerrou a conta bancária antes do pagamento dos cheques e 

que a negativação foi realizada pela Cooperativa Sicred, portanto culpa de 

terceiro. Por fim, alega inexistência do dever de indenizar em razão da 

inocorrência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de reparação. A 

requerida Losango afirma que não participou da contratação, não recebeu 

os cheques, não havendo danos a serem indenizados, requerendo a 

improcedência da ação. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em 

que pese às suas alegações, não há elementos nos autos que levem à 

configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Não obstante 

o promovente alegue ferimento às normas do direito do consumidor, não 

há provas suficientes para a procedência da lide, portanto, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe ao presente caso. 

Entendo que os documentos apresentados são insuficientes para 

efetivamente comprovar os fatos elencados na inicial. Não há nenhuma 

prova da de quitação dos débitos (cheques devolvidos) capazes de 

obrigar a requerida a expedir declaração de inexistência de débitos. O 

requerente confessa ter cancelado a conta bancaria antes da 

compensação dos cheques, que havia dado como pagamento, não 

comprovando a responsabilidade das requeridas pelas informações 

erradas que alega ter recebido do banco sacado. Ressalto a regra do 

ônus da prova no Sistema de Proteção ao Consumidor serve para 

beneficiar o consumidor que se afigure em uma situação de 

hipossuficiência, no entanto, isso não significa que ele não deva produzir 

qualquer prova. Deve haver, ao menos, um arcabouço probatório mínimo 

que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso. Ao lado disso, no 

que concerne aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova 

que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. 

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos 

do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma 

processual civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus da 

prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou 

seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as 

consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina 

aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do 

ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido 

(actore non probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de 

processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 

2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla 

função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às 

partes, fixa também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou 

seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de 

uma eventual inércia, respectivamente. A parte autora não comprova a 

quitação da dívida, portanto, presume-se devida a cobrança dos débitos. 

Ademais a negativação foi realizada pela Cooperativa Sicred, terceira 

estranha a lide. Portanto, não há danos a serem indenizados. Ante o 

exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso 

I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-56.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL ENOCENCIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000442-56.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSIEL ENOCENCIO LOPES 

REQUERIDO: RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A., BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por JOSIEL ENOCENCIO LOPES em 

desfavor de RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. e BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO. Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Incumbe 

à parte ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços de telefonia, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. No que se refere a preliminar de ilegitimidade 

passiva apresentada pela requerida Losango, a mesma se confunde com 

o mérito e será analisada em momento oportuno. Passo a análise do 

mérito. Em suma, sustenta a parte autora que fez uma compra na loja 

Citylar de Araputanga, efetuando ao pagamento por meio de 12 cheques, 

cada qual no valor de R$ 177,47 (Cento e setenta e sete reais e quarenta 

e sete centavos), todos do Banco nº 748, Cooperativa 0805, Conta nº 

41203-1. Aduz que devido a informação equivocada do banco sacado, de 

que não haveria problema com relação à cheques ainda não 

apresentados, o Autor encerrou a conta corrente. Desta feita, os cheques 

números 29, 30, 31, 32 e 33 foram devolvidos pela alínea 13, e o Autor 

teve seu nome incluído no cadastro de emitentes de cheques sem fundos 

- CCF. Afirma que se dirigiu até o endereço da loja Ricardo Eletro (antiga 

Citylar) com o escopo de pagar as cártulas e resgatá-las para apresentar 

ao banco. Na referida loja recebeu a informação que não constavam 

débito algum em seu nome e que os cheques eram repassados para um 

financeira (segunda Requerida). Em contato com a segunda Requerida, 

recebeu do preposto a informação que não constava débito algum no seu 

nome e que não havia também a possibilidade de darem a declaração de 

quitação dos cheques. Desta feita, enviou um documento para a primeira 

Requerida. Contudo, até a presente data não obteve resposta alguma, 

razão pela qual, busca a competente tutela jurisdicional Por outro lado, em 

contestação, a parte ré RN, alega que os danos ocorreram por culpa do 

autor, que encerrou a conta bancária antes do pagamento dos cheques e 

que a negativação foi realizada pela Cooperativa Sicred, portanto culpa de 

terceiro. Por fim, alega inexistência do dever de indenizar em razão da 

inocorrência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de reparação. A 

requerida Losango afirma que não participou da contratação, não recebeu 

os cheques, não havendo danos a serem indenizados, requerendo a 

improcedência da ação. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em 

que pese às suas alegações, não há elementos nos autos que levem à 

configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Não obstante 

o promovente alegue ferimento às normas do direito do consumidor, não 

há provas suficientes para a procedência da lide, portanto, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe ao presente caso. 

Entendo que os documentos apresentados são insuficientes para 

efetivamente comprovar os fatos elencados na inicial. Não há nenhuma 

prova da de quitação dos débitos (cheques devolvidos) capazes de 

obrigar a requerida a expedir declaração de inexistência de débitos. O 

requerente confessa ter cancelado a conta bancaria antes da 
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compensação dos cheques, que havia dado como pagamento, não 

comprovando a responsabilidade das requeridas pelas informações 

erradas que alega ter recebido do banco sacado. Ressalto a regra do 

ônus da prova no Sistema de Proteção ao Consumidor serve para 

beneficiar o consumidor que se afigure em uma situação de 

hipossuficiência, no entanto, isso não significa que ele não deva produzir 

qualquer prova. Deve haver, ao menos, um arcabouço probatório mínimo 

que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso. Ao lado disso, no 

que concerne aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova 

que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. 

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos 

do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma 

processual civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus da 

prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou 

seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as 

consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina 

aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do 

ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido 

(actore non probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de 

processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 

2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla 

função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às 

partes, fixa também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou 

seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de 

uma eventual inércia, respectivamente. A parte autora não comprova a 

quitação da dívida, portanto, presume-se devida a cobrança dos débitos. 

Ademais a negativação foi realizada pela Cooperativa Sicred, terceira 

estranha a lide. Portanto, não há danos a serem indenizados. Ante o 

exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso 

I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-10.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON DAMACENO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000016-10.2018.8.11.0038 REQUERENTE: EDIMILSON DAMACENO 

NOGUEIRA REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM 

E DANOS MORAIS proposta por EDIMILSON DAMACENO NOGUEIRA em 

face de RN COMERCIO VAREJISTA S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, tendo em vista, que 

se trata de comerciante, que integra a cadeia de fornecedores, possuindo 

legitimidade passiva para responder pelo vício do produto ainda que o 

fabricante seja conhecido, mas mal identificado ou inacessível ao 

consumidor, como é o caso. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004987541 RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 29/07/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2014) 

Ao contrário do que sustenta a ré comerciante do produto em questão, de 

acordo com o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o 

comerciante é coobrigado e responsável solidariamente, juntamente com 

todas as demais espécies de fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios 

de qualidade e quantidade eventualmente apurados no fornecimento de 

produtos ou serviços. Assim, o consumidor poderá, a sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, 

se não quiser dirigi-la apenas contra um. Optando ele pelo ajuizamento da 

ação contra ambos, comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação 

de regresso contra o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da 

relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à 

recomposição do status quo ante. Resta claro que a acionada integra a 

cadeia de consumo, participando desta relação e, portanto, responde 

pelos seus atos, nos termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo a 

análise do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. A parte reclamante 

alega ter adquirido na data de 13/09/2017, uma caixa amplificadora portátil, 

pelo valor de R$ 335,25 (trezentos e trinta e cinco reais). Aduz que, 

embora conste no documento auxiliar da nota fiscal, o valor de R$ 296,55, 

a fatura do cartão juntado comprova que a compra foi feita para ser paga 

em 05 parcelas de R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos) 

Afirma que após alguns dias o produto apresentou vício, tendo a requerida 

encaminhado à assistência técnica, no dia 19/09/2017, conforme chamado 

nº 484582. Após alguns dias, o autor foi informado que receberia novo 

produto da mesma marca e modelo. Contudo, não foi entregue o aparelho 

novo, tendo o autor se dirigido a requerida na data de 13/10/2017, sendo 

informado que iriam proceder com a restituição da quantia de R$ 296,55, 

de forma simples. Aduz que acionou o PROCON local, tendo a requerida 

em audiência na data de 13/12/2017, se comprometido a devolver a 

quantia efetivamente paga pelo produto, ou seja, R$ 335,25 (trezentos e 

trinta e cinco reais), no prazo de 30 (trinta) dias, contudo, não recebeu 

valor até a presente data. Razões pelas quais busca a Tutela Jurisdicional 

pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos materiais e 

morais suportados. Em sede de contestação, a parte ré, pugna pela 

improcedência dos pedidos por ausência do dever de reparação ante a 

inexistência de conduta ilícita praticada sob o argumento de que a 

responsabilidade pelo defeito no produto é da fabricante. Assim, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora provou o fato 

constitutivo do seu direito, na medida em que demonstrou a aquisição do 

produto que apresentou vício de qualidade dentro do lapso temporal da 

garantia contratual, com poucos dias de uso. Verifica-se que, a requerida 

não negou a existência do problema no aparelho adquirido, contudo, não 

comprova que solucionou os problemas do consumidor, sendo que o 

aparelho foi enviado a assistência técnica, sem devolução ao consumidor, 

após foi prometido a troca do produto, o que não fora feito. O autor 

adquiriu e pagou pelo produto, contudo, permanece sem há mais de 1 ano, 
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não tendo a requerida sequer cumprido o acordo de devolução de valores 

feito diante do PROCON, demonstrando seu descaso com o consumidor. 

Ao contrário do que sustenta a ré comerciante do produto em questão, de 

acordo com o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o 

comerciante é coobrigado e responsável solidariamente, juntamente com 

todas as demais espécies de fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios 

de qualidade e quantidade eventualmente apurados no fornecimento de 

produtos ou serviços. Assim, o consumidor poderá, a sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, 

se não quiser dirigi-la apenas contra um. Optando ele pelo ajuizamento da 

ação contra ambos, comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação 

de regresso contra o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da 

relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à 

recomposição do status quo ante. Resta claro que a acionada integra a 

cadeia de consumo, participando desta relação e, portanto, responde 

pelos seus atos, nos termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. Vislumbro que a atitude da parte demandada foi descabida, 

como dito, não observou as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 

reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 8.078/90, 

artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, pelos 

danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente caso 

é evidente. No que se refere aos danos materiais, a jurisprudência das 

Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no 

sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de 

pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no 

REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto 

a Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não decide em 

definitivo a divergência com a Primeira Seção do STJ (direito público), que 

admite a condenação quando decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na 

conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, 

DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado pelas de Direito Privado, de 

que a restituição deve ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a 

má-fé da fornecedora, a qual não decorre da mera cobrança de valores 

decorrentes de procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, 

portanto, para que haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é 

necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, 

parágrafo único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, 

haja o efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de 

engano justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Para que 

haja a condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte 

Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais 

que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a autora comprovado 

fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas que pagou 

pelo produto com defeito o valor de R$ 335,25 (trezentos e trinta e cinco 

reais), quantia que deve ser restituída na forma simples. No tocante aos 

danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Nesse 

sentido é o posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO 

APARELHO CELULAR – DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral 

caracterizado pelo transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a 

possibilidade de utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do 

defeito apresentado após aproximadamente dois meses de sua aquisição, 

o qual não foi solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, 

tampouco providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em 

vista que nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Certo é que o descumprimento 

de contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora adquiriu e pagou 

pelo produto, contudo, há mais de 01 ano permanece sem usufruir deste, 

bem como sem a devolução dos valores pagos. O reclamante ainda 

comprova a tentativa de solução administrativa, por meio de reclamação 

junto ao PROCON, não tendo a requerida cumprido o acordo realizado 

administrativamente. Desta feita, considerando as situações acima 

mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado 

no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor condizente com os 

prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONDENAR a reclamada a indenizar os reclamantes, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 335,25 (trezentos e trinta e cinco 

reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das 

quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada a indenizar os reclamantes, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),, corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-10.2018.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON DAMACENO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000016-10.2018.8.11.0038 REQUERENTE: EDIMILSON DAMACENO 

NOGUEIRA REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM 

E DANOS MORAIS proposta por EDIMILSON DAMACENO NOGUEIRA em 

face de RN COMERCIO VAREJISTA S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, tendo em vista, que 

se trata de comerciante, que integra a cadeia de fornecedores, possuindo 

legitimidade passiva para responder pelo vício do produto ainda que o 

fabricante seja conhecido, mas mal identificado ou inacessível ao 

consumidor, como é o caso. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004987541 RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 29/07/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2014) 

Ao contrário do que sustenta a ré comerciante do produto em questão, de 

acordo com o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o 

comerciante é coobrigado e responsável solidariamente, juntamente com 

todas as demais espécies de fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios 

de qualidade e quantidade eventualmente apurados no fornecimento de 

produtos ou serviços. Assim, o consumidor poderá, a sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, 

se não quiser dirigi-la apenas contra um. Optando ele pelo ajuizamento da 

ação contra ambos, comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação 

de regresso contra o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da 

relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à 

recomposição do status quo ante. Resta claro que a acionada integra a 

cadeia de consumo, participando desta relação e, portanto, responde 

pelos seus atos, nos termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo a 

análise do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. A parte reclamante 

alega ter adquirido na data de 13/09/2017, uma caixa amplificadora portátil, 

pelo valor de R$ 335,25 (trezentos e trinta e cinco reais). Aduz que, 

embora conste no documento auxiliar da nota fiscal, o valor de R$ 296,55, 

a fatura do cartão juntado comprova que a compra foi feita para ser paga 

em 05 parcelas de R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos) 

Afirma que após alguns dias o produto apresentou vício, tendo a requerida 

encaminhado à assistência técnica, no dia 19/09/2017, conforme chamado 

nº 484582. Após alguns dias, o autor foi informado que receberia novo 

produto da mesma marca e modelo. Contudo, não foi entregue o aparelho 

novo, tendo o autor se dirigido a requerida na data de 13/10/2017, sendo 

informado que iriam proceder com a restituição da quantia de R$ 296,55, 

de forma simples. Aduz que acionou o PROCON local, tendo a requerida 

em audiência na data de 13/12/2017, se comprometido a devolver a 

quantia efetivamente paga pelo produto, ou seja, R$ 335,25 (trezentos e 

trinta e cinco reais), no prazo de 30 (trinta) dias, contudo, não recebeu 

valor até a presente data. Razões pelas quais busca a Tutela Jurisdicional 

pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos materiais e 

morais suportados. Em sede de contestação, a parte ré, pugna pela 

improcedência dos pedidos por ausência do dever de reparação ante a 

inexistência de conduta ilícita praticada sob o argumento de que a 

responsabilidade pelo defeito no produto é da fabricante. Assim, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora provou o fato 

constitutivo do seu direito, na medida em que demonstrou a aquisição do 

produto que apresentou vício de qualidade dentro do lapso temporal da 

garantia contratual, com poucos dias de uso. Verifica-se que, a requerida 

não negou a existência do problema no aparelho adquirido, contudo, não 

comprova que solucionou os problemas do consumidor, sendo que o 

aparelho foi enviado a assistência técnica, sem devolução ao consumidor, 

após foi prometido a troca do produto, o que não fora feito. O autor 

adquiriu e pagou pelo produto, contudo, permanece sem há mais de 1 ano, 

não tendo a requerida sequer cumprido o acordo de devolução de valores 

feito diante do PROCON, demonstrando seu descaso com o consumidor. 

Ao contrário do que sustenta a ré comerciante do produto em questão, de 

acordo com o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o 

comerciante é coobrigado e responsável solidariamente, juntamente com 

todas as demais espécies de fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios 

de qualidade e quantidade eventualmente apurados no fornecimento de 

produtos ou serviços. Assim, o consumidor poderá, a sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, 

se não quiser dirigi-la apenas contra um. Optando ele pelo ajuizamento da 

ação contra ambos, comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação 

de regresso contra o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da 

relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à 

recomposição do status quo ante. Resta claro que a acionada integra a 

cadeia de consumo, participando desta relação e, portanto, responde 

pelos seus atos, nos termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. Vislumbro que a atitude da parte demandada foi descabida, 

como dito, não observou as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 

reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 8.078/90, 

artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, pelos 

danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente caso 

é evidente. No que se refere aos danos materiais, a jurisprudência das 

Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no 

sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de 

pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no 

REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto 

a Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não decide em 

definitivo a divergência com a Primeira Seção do STJ (direito público), que 

admite a condenação quando decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na 

conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, 

DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado pelas de Direito Privado, de 

que a restituição deve ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a 

má-fé da fornecedora, a qual não decorre da mera cobrança de valores 

decorrentes de procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, 

portanto, para que haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é 

necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, 

parágrafo único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, 

haja o efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de 

engano justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Para que 

haja a condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte 

Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais 

que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a autora comprovado 

fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas que pagou 

pelo produto com defeito o valor de R$ 335,25 (trezentos e trinta e cinco 

reais), quantia que deve ser restituída na forma simples. No tocante aos 

danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 
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mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Nesse 

sentido é o posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO 

APARELHO CELULAR – DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral 

caracterizado pelo transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a 

possibilidade de utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do 

defeito apresentado após aproximadamente dois meses de sua aquisição, 

o qual não foi solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, 

tampouco providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em 

vista que nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Certo é que o descumprimento 

de contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora adquiriu e pagou 

pelo produto, contudo, há mais de 01 ano permanece sem usufruir deste, 

bem como sem a devolução dos valores pagos. O reclamante ainda 

comprova a tentativa de solução administrativa, por meio de reclamação 

junto ao PROCON, não tendo a requerida cumprido o acordo realizado 

administrativamente. Desta feita, considerando as situações acima 

mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado 

no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor condizente com os 

prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONDENAR a reclamada a indenizar os reclamantes, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 335,25 (trezentos e trinta e cinco 

reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das 

quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada a indenizar os reclamantes, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),, corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010233-61.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRY JOSE RODRIGUES LEITE (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. 8010233-61.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: V. LOPES BATISTA & CIA. 

LTDA. - EPP EXECUTADO: MEIRY JOSE RODRIGUES LEITE PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se 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 V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP em 

desfavor de MEIRY JOSE RODRIGUES LEITE. É o necessário. Decido. 

Foram realizadas tentativas de penhora online (id. 14331212), as quais 

restaram infrutífera. O autor foi intimado para apresentar bens, contudo 

não logrou êxito na localização de valores ou bens. 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 e AUTORIZO a devolução 

dos documentos ao credor/exequente, 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 credor e 

assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, 

EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do devedor/executado 

no cadastro de inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, 

sob sua responsabilidade, 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 
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comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-23.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010242-23.2016.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO DE JESUS ALVES 

REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C 

PEDIDO DE LIMINAR, movida por FÁBIO DE JESUS ALVES em desfavor de 

BANCO GMAC S.A. Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 330, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Existindo 

preliminares passo a análise. A reclamada afirma a existência de coisa 

julgada, posto que, o objeto da ação, causa de pedir e os pedidos são 

idênticos aos do processo nº 8010266-22.2014.8.11.0038, o qual 

condenou a reclamada em danos, com transito em julgado, proposto pelo 

autor. Contudo verifica-se inexistência da alegada coisa julgada, já que o 

presente processo versa sobre valor diferente, protestado 

posteriormente, possuindo ainda número de contrato distinto do discutido 

no processo mencionado, gerando novos danos a serem indenizados. 

Desta feita, julgo improcedente a preliminar suscitada. Rejeito a preliminar 

alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado 

Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e necessidade 

de perícia. A análise dessas deve ser feita com extrema cautela e 

somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial 

Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente necessária 

para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica 

no caso dos autos. A vedação de produção de prova pericial no âmbito 

dos Juizados não significa que as partes não possam trazer laudos ou 

outras provas idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. No caso em 

exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não terem a complexidade alegada, 

de modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a 

competência do Juizado Especial Cível para a causa. Passo a analisar o 

mérito. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos que acompanham a 

parte autora teve seu nome protestado por débito de responsabilidade da 

ré. Contudo, argumenta a parte autora que a aludida negativação é 

indevida, que desconhece a origem de tais débitos, pois, não é cliente da 

parte ré, como também, não possui qualquer relação jurídica com a 

mesma. Diante dos transtornos vivenciados decorrentes da aludida 

restrição que pesa sob seu nome, e da tentativa frustrada em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional como 

garantia de seus direitos. Por outro lado, o Réu em sua defesa, pugna pela 

total improcedência da demanda, defende a existência de relação jurídica 

entre as partes, derivada do contrato de aquisição de veículo, na data de 

16 de maio de 2014, junto a Concessionária autorizada (Soma – Gramarca 

Distribuidora de Veículos Ltda), Afirma a regularidade da transação 

pactuada, sendo que adotou todas as cautelas necessárias à celebração 

do contrato, a legitimidade da inserção do nome da parte autor nos órgãos 

restritivos sendo decorrente do inadimplemento do mencionado contrato. 

Liminar deferida, id. 5369353. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Ao 

analisar os documentos juntados aos autos, os quais possuem 

supostamente assinatura da parte reclamante, constato que não há 

semelhança entre a assinatura constante no contrato apresentado pela 

parte reclamada (id. 15296800), e a assinatura aposta nos documentos 

que acompanham a peça inaugural. Do mesmo modo, as informações 

existentes no aludido contrato trazido pela parte ré, demonstra que os 

dados apresentados como, por exemplo, endereço, são dissonantes dos 

reais dados pessoais da parte autora, conforme comprovante de 

endereço anexado. Ademais, a requerida não anexou aos autos nenhuma 

cópia de documentos pessoais ou comprovante de endereço que alega ter 

recebido no momento da contratação, documentos mínimos exigidos para 

firmar qualquer contrato. Assim, entendo que restou caracterizada a falha 

na prestação de serviço da parte demandada, que deveria ter agido, no 

mínimo, com maior zelo, no momento da citada contratação, já que assume 

a possibilidade de contratação por parte de terceiro, o que de maneira 

alguma deve onerar a parte reclamante. Ao lado disso, não merece 

guarida o seu pedido de aplicação da súmula 385 do STJ no presente 

caso, conforme devidamente comprovado pela parte autora em sede de 

impugnação, as negativações preexistentes que pesa sob seu nome 

estão sendo discutidas judicialmente. Nesse sentido, tem manifestado as 

Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A REPARAÇÃO 

EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 
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em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. O reclamante anexou cópia do Boletim de 

Ocorrência, o que demonstra a tentativa de solução administrativa. Desta 

feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a 

título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes e cancelado o protesto, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, sob pena de fixação de multa diária, 

sendo possível, também, fazê-lo através da expedição de ofício ao 

cadastro restritivo respectivo. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010242-23.2016.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO DE JESUS ALVES 

REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C 

PEDIDO DE LIMINAR, movida por FÁBIO DE JESUS ALVES em desfavor de 

BANCO GMAC S.A. Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 330, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Existindo 

preliminares passo a análise. A reclamada afirma a existência de coisa 

julgada, posto que, o objeto da ação, causa de pedir e os pedidos são 

idênticos aos do processo nº 8010266-22.2014.8.11.0038, o qual 

condenou a reclamada em danos, com transito em julgado, proposto pelo 

autor. Contudo verifica-se inexistência da alegada coisa julgada, já que o 

presente processo versa sobre valor diferente, protestado 

posteriormente, possuindo ainda número de contrato distinto do discutido 

no processo mencionado, gerando novos danos a serem indenizados. 

Desta feita, julgo improcedente a preliminar suscitada. Rejeito a preliminar 

alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado 

Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e necessidade 

de perícia. A análise dessas deve ser feita com extrema cautela e 

somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial 

Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente necessária 

para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica 

no caso dos autos. A vedação de produção de prova pericial no âmbito 

dos Juizados não significa que as partes não possam trazer laudos ou 

outras provas idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. No caso em 

exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não terem a complexidade alegada, 

de modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a 

competência do Juizado Especial Cível para a causa. Passo a analisar o 

mérito. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos que acompanham a 

parte autora teve seu nome protestado por débito de responsabilidade da 

ré. Contudo, argumenta a parte autora que a aludida negativação é 

indevida, que desconhece a origem de tais débitos, pois, não é cliente da 

parte ré, como também, não possui qualquer relação jurídica com a 

mesma. Diante dos transtornos vivenciados decorrentes da aludida 

restrição que pesa sob seu nome, e da tentativa frustrada em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional como 

garantia de seus direitos. Por outro lado, o Réu em sua defesa, pugna pela 

total improcedência da demanda, defende a existência de relação jurídica 

entre as partes, derivada do contrato de aquisição de veículo, na data de 

16 de maio de 2014, junto a Concessionária autorizada (Soma – Gramarca 

Distribuidora de Veículos Ltda), Afirma a regularidade da transação 

pactuada, sendo que adotou todas as cautelas necessárias à celebração 

do contrato, a legitimidade da inserção do nome da parte autor nos órgãos 

restritivos sendo decorrente do inadimplemento do mencionado contrato. 

Liminar deferida, id. 5369353. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Ao 

analisar os documentos juntados aos autos, os quais possuem 

supostamente assinatura da parte reclamante, constato que não há 

semelhança entre a assinatura constante no contrato apresentado pela 

parte reclamada (id. 15296800), e a assinatura aposta nos documentos 

que acompanham a peça inaugural. Do mesmo modo, as informações 

existentes no aludido contrato trazido pela parte ré, demonstra que os 

dados apresentados como, por exemplo, endereço, são dissonantes dos 

reais dados pessoais da parte autora, conforme comprovante de 

endereço anexado. Ademais, a requerida não anexou aos autos nenhuma 

cópia de documentos pessoais ou comprovante de endereço que alega ter 

recebido no momento da contratação, documentos mínimos exigidos para 

firmar qualquer contrato. Assim, entendo que restou caracterizada a falha 

na prestação de serviço da parte demandada, que deveria ter agido, no 

mínimo, com maior zelo, no momento da citada contratação, já que assume 

a possibilidade de contratação por parte de terceiro, o que de maneira 

alguma deve onerar a parte reclamante. Ao lado disso, não merece 
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guarida o seu pedido de aplicação da súmula 385 do STJ no presente 

caso, conforme devidamente comprovado pela parte autora em sede de 

impugnação, as negativações preexistentes que pesa sob seu nome 

estão sendo discutidas judicialmente. Nesse sentido, tem manifestado as 

Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A REPARAÇÃO 

EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. O reclamante anexou cópia do Boletim de 

Ocorrência, o que demonstra a tentativa de solução administrativa. Desta 

feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a 

título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes e cancelado o protesto, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, sob pena de fixação de multa diária, 

sendo possível, também, fazê-lo através da expedição de ofício ao 

cadastro restritivo respectivo. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000354-18.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SIDINEI RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE 

RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por SIDINEI RODRIGUES DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes 

de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Existindo preliminar 

suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 
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anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No que diz respeito 

à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido 

documento não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Sustenta a parte reclamante que seu nome 

foi indevidamente inserido no banco de dados de restrição ao crédito por 

um débito que desconhece. Aduz, outrossim, que tais fatos lhe causaram 

danos morais. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada 

afirma que o débito existe, decorrendo de legitima contratação gastos com 

cartão de crédito e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. Em análise aos documentos anexados entendo 

que não assiste razão a parte autora. Como se vê dos documentos 

anexados com a contestação, a parte requerente utilizou cartão de crédito 

que lhe foi fornecido, gerando custos não adimplidos, o que justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte reclamante pretende ser premiada com a condenação do reclamante 

em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da 

reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com 

objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Restando claro 

que o débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, 

prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam 

que a conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de 

direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o reclamante, não quitou o debito 

aberto com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra.
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000354-18.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SIDINEI RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE 

RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por SIDINEI RODRIGUES DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes 

de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Existindo preliminar 

suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No que diz respeito 

à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido 

documento não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Sustenta a parte reclamante que seu nome 

foi indevidamente inserido no banco de dados de restrição ao crédito por 

um débito que desconhece. Aduz, outrossim, que tais fatos lhe causaram 

danos morais. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada 

afirma que o débito existe, decorrendo de legitima contratação gastos com 

cartão de crédito e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. Em análise aos documentos anexados entendo 

que não assiste razão a parte autora. Como se vê dos documentos 

anexados com a contestação, a parte requerente utilizou cartão de crédito 

que lhe foi fornecido, gerando custos não adimplidos, o que justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte reclamante pretende ser premiada com a condenação do reclamante 

em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da 

reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com 

objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 
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pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Restando claro 

que o débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, 

prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam 

que a conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de 

direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o reclamante, não quitou o debito 

aberto com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-45.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EMER FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000197-45.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EMER FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO J. SAFRA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

EMER FERNANDES DE SOUZA em desfavor de BANCO J. SAFRA S.A As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há relação 

consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte 

ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em síntese sustenta a parte 

autora que adquiriu veículo Corolla XEI, Placa FFZ 2138 SP, Renavam 

500264708, financiando a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

perante o banco, originando a Cédula de Crédito Bancário n. 

01121000115124, contudo não recebeu a cópia reprográfica do contrato 

sob a alegação de que pendente a colheita da assinatura do responsável 

pela instituição financeira e, portanto, após isto seria encaminhada uma via 

ao endereço. Aduz ter procurado do Departamento de Trânsito, adimplindo 

as taxas para o procedimento de transferência, contudo, seria necessário 

o fornecimento de cópia do contrato, sendo que foi enviado após pedido 

expresso, somente a “via não negociável”, não aceita. Por fim, fez novo 

contato extrajudicial e enviou e-mail, contudo não havia recebido o 

documento necessário para a transferência até o ajuizamento da ação, o 

que tem impedido a regular utilização do veículo, único da família, sofrendo 

danos com a conduta da reclamada. Busca a tutela jurisdicional como 

garantia de seus direitos. Em defesa a requerida alega que culpa 

exclusiva do autor, que sem motivos, não realizou a transferência que 

desde o início tinha ciência que lhe cabia, conforme cláusula contratual, 

não podendo lhe ser imputada nenhuma responsabilidade, que não falhou 

ao prestar o serviço e agiu de acordo com os termos contratados. Afirma 

inexistência de danos morais e requer seja a ação julgada improcedente. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. A Lei n. 10.931/2004, 

art. 30, §§ - expressa no sentido de que “A Cédula de Crédito Bancário 

será emitida por escrito, em tantas vias quantas forem as partes que nela 

intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, 

ou por seus respectivos mandatários, devendo cada parte receber uma 

via”, e diante disso e das características do tipo de negócio jurídico, 

“Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais 

vias a expressão "não negociável"”, portanto, a via original negociável é 

do credor e “será transferível mediante endosso em preto, ao qual se 

aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que 

o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela 

equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive 

cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”. O 

direito de acesso à cópia reprográfica também decorre da Lei n. 8.078/90, 

art. 6º, III, com redação dada pela Lei n. 12.741/2012, com previsão entre 

os direitos básicos do consumidor o de acesso à informação, assim como 

pelo fato de ser documento comum às partes e que fica com o credor por 

disposição legal, justificando o reclamante a necessidade para regularizar 

o gravame junto ao Departamento de Trânsito, enquadrando-se entre as 

hipóteses de exibição. Contudo, verifica-se que consumidor provou suas 

alegações, somente conseguindo regularizar a propriedade do veículo, 

mediante intervenção desse Juízo. A reclamada não se desincumbiu de 

comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do 

direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, já que deveria ter fornecido a 

cópia reprográfica ao consumidor. No que se refere aos danos materiais, 

é de se destacar, que conforme pacífica e reiterada jurisprudência, 

exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, ao contrário 

dos danos morais, não são presumíveis. Para que haja a condenação da 

parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente comprove 
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efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em 

decorrência do ato ilícito, em decorrência da ausência de documento a ser 

fornecido exclusivamente pela requerida, para a efetiva transferência pelo 

comprador/consumidor junto ao DETRAN. Portanto, DEFIRO o pedido de 

dano material, o qual deverá ser ressarcido no valor de R$ 399,60 

(Trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). Quanto à 

alegação de que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta 

não merece prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos 

autos, em que a parte promovida não fornecemos documentos devidos ao 

consumidor, tem impedido a regular utilização do veículo, enseja 

transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento 

caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. O reclamante tentou 

resolver junto a requerida, conforme comprova e-mail anexo a inicial, 

contudo, somente recebeu o documento e conseguiu efetuar a 

transferência do veículo, após liminar deferida neste processo. Nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

usufruir corretamente do produto adquirido, ante a impossibilidade de 

transferência e regularização dos documentos, situação que lhe tolheu 

inclusive o direito de ir e vir. O reclamante anexou e-mail enviado a 

reclamada, o que demonstra a tentativa de solução administrativa. Desta 

feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a 

título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Ante o exposto, e o que mais consta dos 

autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados na exordial para: - TORNAR DEFINITIVA a liminar 

deferida no id. 10414585. - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR 

à parte Autora, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 399,60 

(trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000197-45.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EMER FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO J. SAFRA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

EMER FERNANDES DE SOUZA em desfavor de BANCO J. SAFRA S.A As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há relação 

consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte 

ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em síntese sustenta a parte 

autora que adquiriu veículo Corolla XEI, Placa FFZ 2138 SP, Renavam 

500264708, financiando a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

perante o banco, originando a Cédula de Crédito Bancário n. 

01121000115124, contudo não recebeu a cópia reprográfica do contrato 

sob a alegação de que pendente a colheita da assinatura do responsável 

pela instituição financeira e, portanto, após isto seria encaminhada uma via 

ao endereço. Aduz ter procurado do Departamento de Trânsito, adimplindo 

as taxas para o procedimento de transferência, contudo, seria necessário 

o fornecimento de cópia do contrato, sendo que foi enviado após pedido 

expresso, somente a “via não negociável”, não aceita. Por fim, fez novo 
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contato extrajudicial e enviou e-mail, contudo não havia recebido o 

documento necessário para a transferência até o ajuizamento da ação, o 

que tem impedido a regular utilização do veículo, único da família, sofrendo 

danos com a conduta da reclamada. Busca a tutela jurisdicional como 

garantia de seus direitos. Em defesa a requerida alega que culpa 

exclusiva do autor, que sem motivos, não realizou a transferência que 

desde o início tinha ciência que lhe cabia, conforme cláusula contratual, 

não podendo lhe ser imputada nenhuma responsabilidade, que não falhou 

ao prestar o serviço e agiu de acordo com os termos contratados. Afirma 

inexistência de danos morais e requer seja a ação julgada improcedente. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. A Lei n. 10.931/2004, 

art. 30, §§ - expressa no sentido de que “A Cédula de Crédito Bancário 

será emitida por escrito, em tantas vias quantas forem as partes que nela 

intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, 

ou por seus respectivos mandatários, devendo cada parte receber uma 

via”, e diante disso e das características do tipo de negócio jurídico, 

“Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais 

vias a expressão "não negociável"”, portanto, a via original negociável é 

do credor e “será transferível mediante endosso em preto, ao qual se 

aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que 

o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela 

equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive 

cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”. O 

direito de acesso à cópia reprográfica também decorre da Lei n. 8.078/90, 

art. 6º, III, com redação dada pela Lei n. 12.741/2012, com previsão entre 

os direitos básicos do consumidor o de acesso à informação, assim como 

pelo fato de ser documento comum às partes e que fica com o credor por 

disposição legal, justificando o reclamante a necessidade para regularizar 

o gravame junto ao Departamento de Trânsito, enquadrando-se entre as 

hipóteses de exibição. Contudo, verifica-se que consumidor provou suas 

alegações, somente conseguindo regularizar a propriedade do veículo, 

mediante intervenção desse Juízo. A reclamada não se desincumbiu de 

comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do 

direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, já que deveria ter fornecido a 

cópia reprográfica ao consumidor. No que se refere aos danos materiais, 

é de se destacar, que conforme pacífica e reiterada jurisprudência, 

exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, ao contrário 

dos danos morais, não são presumíveis. Para que haja a condenação da 

parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente comprove 

efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em 

decorrência do ato ilícito, em decorrência da ausência de documento a ser 

fornecido exclusivamente pela requerida, para a efetiva transferência pelo 

comprador/consumidor junto ao DETRAN. Portanto, DEFIRO o pedido de 

dano material, o qual deverá ser ressarcido no valor de R$ 399,60 

(Trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). Quanto à 

alegação de que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta 

não merece prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos 

autos, em que a parte promovida não fornecemos documentos devidos ao 

consumidor, tem impedido a regular utilização do veículo, enseja 

transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento 

caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. O reclamante tentou 

resolver junto a requerida, conforme comprova e-mail anexo a inicial, 

contudo, somente recebeu o documento e conseguiu efetuar a 

transferência do veículo, após liminar deferida neste processo. Nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

usufruir corretamente do produto adquirido, ante a impossibilidade de 

transferência e regularização dos documentos, situação que lhe tolheu 

inclusive o direito de ir e vir. O reclamante anexou e-mail enviado a 

reclamada, o que demonstra a tentativa de solução administrativa. Desta 

feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a 

título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Ante o exposto, e o que mais consta dos 

autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados na exordial para: - TORNAR DEFINITIVA a liminar 

deferida no id. 10414585. - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR 

à parte Autora, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 399,60 

(trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 
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intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-89.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PIRES DIAS TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000207-89.2017.8.11.0038 REQUERENTE: OSMAR PIRES DIAS 

TEODORO REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

E TUTELA ANTECIPADA, movida OSMAR PIRES DIAS TEODORO em 

desfavor de BANCO PANAMERICANO. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Afasto a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com 

extrema cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do 

Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja 

efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da ampla 

defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de produção 

de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as partes não 

possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a demonstrar 

suas alegações. No caso em exame, verifico que as provas produzidas 

no processo são suficientemente aptas a formar o convencimento, 

ademais o autor confessa a contratação junto ao banco Cruzeiro do Sul 

(id. 11744957), não negando a existência dos contratos anexados na 

defesa, de modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a 

competência do Juizado Especial Cível para a causa. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. Pretende a parte promovente a reparação por danos morais, em 

razão de negativação indevida perpetrada pela parte ré, decorrente de 

débitos não contratados. Em sua defesa, a parte demandada aduz que, 

com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul 

S/A, o Banco Pan S/A, em leilão oficial adquiriu parte da carteira dos 

contratos de Cartão de Crédito Consignado realizado em 26/04/2013, 

sendo que parte autora ratificou os termos do contrato de cartão de 

crédito consignado pactuado junto ao Banco Cruzeiro do Sul, ao assinar 

os Termos de Adesão ao Regulamento para utilização do Cartão de 

Crédito Consignado PAN de nº 704511794 e nº 706989526, os quais 

possuem os mesmos termos do contrato do Banco Cruzeiro do Sul. Afirma 

que a parte autora utilizou o cartão BCSUL, na função crédito e 

consignado, para realizar TELESAQUE PARCELADO e o cartão Pan na 

função crédito e consignado para efetuar TELESAQUES À VISTA, sendo 

debitados de sua folha de pagamento apenas a margem consignável 

legalmente pactuada para o pagamento do valor mínimo das faturas. Na 

oportunidade, como prova do alegado, fato extintivo do direito da parte 

autora, a instituição financeira ré traz aos autos dentre outros 

documentos, termo de adesão, faturas de utilização do cartão de crédito 

assinados, a fim de demonstrar a regular relação jurídica entre as partes. 

Em sede de impugnação a parte autora, sustenta a ilegitimidade das 

cobranças sob o argumento de que a parte ré não se desincumbiu de seu 

ônus probatório no sentido de demonstrar a regular contratação dos 

serviços. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Observo que o acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar 

as alegações aduzidas pela defesa. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Apesar de visar equilibrar a relação jurídica existente 

entre consumidor e fornecedor, por entender que aquele é a parte 

vulnerável - art. 4º, I e III da Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade 

técnica, econômica e jurídica do fornecedor, certo é que a presunção de 

boa-fé existente nas relações de consumo em favor do consumidor não 

se apresenta iure et de iure (absoluta), devendo ser relativizada diante 

dos fatos e fundamentos contido nos autos, além das regras de 

experiência comum (art. 5º da Lei nº. 9.099/95) e impressão pessoal do 

Juiz, privilegiando a busca da verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 

6º da Lei nº. 9.099/95) e mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, 

fim precípuo do Direito. Muito embora, a Lei n.º 8.078/90 assegure 

diversos instrumentos facilitadores do exercício dos direitos introduzidos 

por este diploma em nosso ordenamento jurídico, não quis o legislador 

favorecer a confecção de decisões injustas e desprovidas de um mínimo 

de elementos que possam embasar a atividade jurisdicional, ou seja, a 

chamada justa causa. Verifica-se que eram debitados dos proventos do 

autor a parcela mínima de utilização do cartão de crédito, conforme 

contrato, contudo, a parte autora não comprova o pagamento integral das 

faturas, não tendo negado a utilização do referido serviço. Há informação 

no corpo da fatura acerca do desconto da parcela mínima do Cartão no 

contracheque, o que corrobora, ainda mais, a tese esboçada pela 

reclamada. Portanto, inegável que a parte autora contratou os serviços de 

cartão de crédito, os utilizando, não comprovando a quitação. 

Considerando a inexistência de qualquer irregularidade ou abusividade 

não é cabível a indenização por danos morais e a repetição de indébito. 

Não havendo como prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor 

é a improcedência da pretensão inicial. Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes. 

Não havendo como prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor 

é a improcedência da pretensão inicial. Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que o reclamante, não quitou o debito aberto 

com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC Ante ao exposto, e o que 

mais consta dos autos do processo, REVOGO a liminar deferida no 

movimento id 10393860, com fundamento no artigo art. 487, I do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, resolvendo o mérito da 

presente demanda. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-89.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PIRES DIAS TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO PANAMERICANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000207-89.2017.8.11.0038 REQUERENTE: OSMAR PIRES DIAS 

TEODORO REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

E TUTELA ANTECIPADA, movida OSMAR PIRES DIAS TEODORO em 

desfavor de BANCO PANAMERICANO. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Afasto a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com 

extrema cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do 

Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja 

efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da ampla 

defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de produção 

de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as partes não 

possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a demonstrar 

suas alegações. No caso em exame, verifico que as provas produzidas 

no processo são suficientemente aptas a formar o convencimento, 

ademais o autor confessa a contratação junto ao banco Cruzeiro do Sul 

(id. 11744957), não negando a existência dos contratos anexados na 

defesa, de modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a 

competência do Juizado Especial Cível para a causa. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. Pretende a parte promovente a reparação por danos morais, em 

razão de negativação indevida perpetrada pela parte ré, decorrente de 

débitos não contratados. Em sua defesa, a parte demandada aduz que, 

com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul 

S/A, o Banco Pan S/A, em leilão oficial adquiriu parte da carteira dos 

contratos de Cartão de Crédito Consignado realizado em 26/04/2013, 

sendo que parte autora ratificou os termos do contrato de cartão de 

crédito consignado pactuado junto ao Banco Cruzeiro do Sul, ao assinar 

os Termos de Adesão ao Regulamento para utilização do Cartão de 

Crédito Consignado PAN de nº 704511794 e nº 706989526, os quais 

possuem os mesmos termos do contrato do Banco Cruzeiro do Sul. Afirma 

que a parte autora utilizou o cartão BCSUL, na função crédito e 

consignado, para realizar TELESAQUE PARCELADO e o cartão Pan na 

função crédito e consignado para efetuar TELESAQUES À VISTA, sendo 

debitados de sua folha de pagamento apenas a margem consignável 

legalmente pactuada para o pagamento do valor mínimo das faturas. Na 

oportunidade, como prova do alegado, fato extintivo do direito da parte 

autora, a instituição financeira ré traz aos autos dentre outros 

documentos, termo de adesão, faturas de utilização do cartão de crédito 

assinados, a fim de demonstrar a regular relação jurídica entre as partes. 

Em sede de impugnação a parte autora, sustenta a ilegitimidade das 

cobranças sob o argumento de que a parte ré não se desincumbiu de seu 

ônus probatório no sentido de demonstrar a regular contratação dos 

serviços. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Observo que o acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar 

as alegações aduzidas pela defesa. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Apesar de visar equilibrar a relação jurídica existente 

entre consumidor e fornecedor, por entender que aquele é a parte 

vulnerável - art. 4º, I e III da Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade 

técnica, econômica e jurídica do fornecedor, certo é que a presunção de 

boa-fé existente nas relações de consumo em favor do consumidor não 

se apresenta iure et de iure (absoluta), devendo ser relativizada diante 

dos fatos e fundamentos contido nos autos, além das regras de 

experiência comum (art. 5º da Lei nº. 9.099/95) e impressão pessoal do 

Juiz, privilegiando a busca da verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 

6º da Lei nº. 9.099/95) e mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, 

fim precípuo do Direito. Muito embora, a Lei n.º 8.078/90 assegure 

diversos instrumentos facilitadores do exercício dos direitos introduzidos 

por este diploma em nosso ordenamento jurídico, não quis o legislador 

favorecer a confecção de decisões injustas e desprovidas de um mínimo 

de elementos que possam embasar a atividade jurisdicional, ou seja, a 

chamada justa causa. Verifica-se que eram debitados dos proventos do 

autor a parcela mínima de utilização do cartão de crédito, conforme 

contrato, contudo, a parte autora não comprova o pagamento integral das 

faturas, não tendo negado a utilização do referido serviço. Há informação 

no corpo da fatura acerca do desconto da parcela mínima do Cartão no 

contracheque, o que corrobora, ainda mais, a tese esboçada pela 

reclamada. Portanto, inegável que a parte autora contratou os serviços de 

cartão de crédito, os utilizando, não comprovando a quitação. 

Considerando a inexistência de qualquer irregularidade ou abusividade 

não é cabível a indenização por danos morais e a repetição de indébito. 

Não havendo como prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor 

é a improcedência da pretensão inicial. Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes. 

Não havendo como prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor 

é a improcedência da pretensão inicial. Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que o reclamante, não quitou o debito aberto 

com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC Ante ao exposto, e o que 

mais consta dos autos do processo, REVOGO a liminar deferida no 

movimento id 10393860, com fundamento no artigo art. 487, I do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, resolvendo o mérito da 

presente demanda. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000193-08.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ARAUJO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000193-08.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADRIANA DE ARAUJO 

SOUZA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta ADRIANA DE ARAUJO SOUZA em desfavor de AVON 
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COSMÉTICOS LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do 

FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo a 

analisar a preliminar suscitada. No que se refere a preliminar de 

inaplicabilidade do CDC, a mesma já foi decidida em despacho inicial (id. 

1039553). Portanto conforme anteriormente decidido resta indeferido a 

inversão do ônus da prova. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Afirma a parte autora 

que foi revendedora de produtos cosméticos da reclamada, que prestava 

contas à supervisora da região, responsável pelo cadastro, ocorrendo a 

mudança desta, realizou à responsável indicada o pedido de 

cancelamento do cadastro, pois não mais revenderia os produtos, contudo 

foi surpreendida com a negativação de seu nome junto aos cadastros 

restritivos de crédito, sofrendo danos pela impossibilidade de realizar 

crediário em loja. Aduz que tentou resolver junto a requerida por meio do 

canal chat online, contudo, não obteve solução, não lhe sendo informado o 

responsável pelo recebimento dos produtos enviados após o pedido de 

cancelamento. Em sua contestação a parte promovida alega que não há 

provas de que a autora tenha efetuado o pagamento, não havendo que se 

falar em cobrança indevida. Pugna pela improcedência dos pedidos 

insertos na exordial, bem como pela inexistência de danos morais. Após 

análise dos elementos, e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Verifica-se nos autos que a 

reclamante comprovou ter solicitado o cancelamento para a supervisora 

de nome GABI – ponto não contestado pela requerida – na data de 1 de 

agosto de 2016, sendo observado pelo teor das conversas que esta era 

responsável inclusive por receber as caixas dos produtos e entregar as 

vendedoras. Ademais, a requerida não anexa nenhum documento capaz 

de comprovar que os produtos foram entregues a autora, ou até mesmo 

que esta teria feito os pedidos. Ora, a parte reclamada é responsável 

direta pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever 

de cautela e verificação de eventual falha de cobrança e pagamentos. 

Resta patente, portanto, o comportamento abusivo da parte reclamada. 

Assim, comprovada a ilegitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ao passo que procedeu a 

negativação indevida de seu nome que inviabilizou o seu acesso ao 

crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, 

a prova da sua ocorrência. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. A 

reclamante anexou conversa via chat online, o que demonstra a tentativa 

de solução administrativa. Desta feita, considerando as situações acima 

mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado 

no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os 

prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao 

débito objeto da ação, fazendo através da expedição de ofício ao 

cadastro restritivo. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de 

dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz Togado para fins 

do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000193-08.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ARAUJO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000193-08.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADRIANA DE ARAUJO 

SOUZA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta ADRIANA DE ARAUJO SOUZA em desfavor de AVON 

COSMÉTICOS LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do 

FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo a 

analisar a preliminar suscitada. No que se refere a preliminar de 

inaplicabilidade do CDC, a mesma já foi decidida em despacho inicial (id. 

1039553). Portanto conforme anteriormente decidido resta indeferido a 

inversão do ônus da prova. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Afirma a parte autora 
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que foi revendedora de produtos cosméticos da reclamada, que prestava 

contas à supervisora da região, responsável pelo cadastro, ocorrendo a 

mudança desta, realizou à responsável indicada o pedido de 

cancelamento do cadastro, pois não mais revenderia os produtos, contudo 

foi surpreendida com a negativação de seu nome junto aos cadastros 

restritivos de crédito, sofrendo danos pela impossibilidade de realizar 

crediário em loja. Aduz que tentou resolver junto a requerida por meio do 

canal chat online, contudo, não obteve solução, não lhe sendo informado o 

responsável pelo recebimento dos produtos enviados após o pedido de 

cancelamento. Em sua contestação a parte promovida alega que não há 

provas de que a autora tenha efetuado o pagamento, não havendo que se 

falar em cobrança indevida. Pugna pela improcedência dos pedidos 

insertos na exordial, bem como pela inexistência de danos morais. Após 

análise dos elementos, e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Verifica-se nos autos que a 

reclamante comprovou ter solicitado o cancelamento para a supervisora 

de nome GABI – ponto não contestado pela requerida – na data de 1 de 

agosto de 2016, sendo observado pelo teor das conversas que esta era 

responsável inclusive por receber as caixas dos produtos e entregar as 

vendedoras. Ademais, a requerida não anexa nenhum documento capaz 

de comprovar que os produtos foram entregues a autora, ou até mesmo 

que esta teria feito os pedidos. Ora, a parte reclamada é responsável 

direta pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever 

de cautela e verificação de eventual falha de cobrança e pagamentos. 

Resta patente, portanto, o comportamento abusivo da parte reclamada. 

Assim, comprovada a ilegitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ao passo que procedeu a 

negativação indevida de seu nome que inviabilizou o seu acesso ao 

crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, 

a prova da sua ocorrência. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. A 

reclamante anexou conversa via chat online, o que demonstra a tentativa 

de solução administrativa. Desta feita, considerando as situações acima 

mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado 

no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os 

prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao 

débito objeto da ação, fazendo através da expedição de ofício ao 

cadastro restritivo. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de 

dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz Togado para fins 

do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000087-12.2018.8.11.0038 REQUERENTE: EURIPEDES LUCAS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

EURIPEDES LUCAS DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por fim, no que se refere a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, já foi objeto de 

decisão (id. 13397178), em razão da hipossuficiência da parte autora, não 

tendo a requerida anexado provas da modificação da referida situação. 

Portando indefiro. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 
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exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema, bem como supostas faturas produzidas 

unilateralmente. Contudo, a requerida não anexou contrato, gravação, ou 

qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou os débitos 

cobrados. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da ação, 

fazendo-o através da expedição de ofício ao cadastro restritivo. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido contraposto; 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-12.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 461 de 585



n. 1000087-12.2018.8.11.0038 REQUERENTE: EURIPEDES LUCAS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

EURIPEDES LUCAS DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por fim, no que se refere a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, já foi objeto de 

decisão (id. 13397178), em razão da hipossuficiência da parte autora, não 

tendo a requerida anexado provas da modificação da referida situação. 

Portando indefiro. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema, bem como supostas faturas produzidas 

unilateralmente. Contudo, a requerida não anexou contrato, gravação, ou 

qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou os débitos 

cobrados. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da ação, 

fazendo-o através da expedição de ofício ao cadastro restritivo. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido contraposto; 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 
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instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-30.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000144-30.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RUBIA MARA NEIVA 

REQUERIDO: WAL MART BRASIL LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO E 

DANOS MORAIS proposta por RUBIA MARA NEIVA em face de WAL 

MART BRASIL LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Afasto a preliminar arguida pela requerida. Resta configurada a 

legitimidade do requerido WALMART (WMB Comércio Eletrônico LTDA.) 

para figurar no polo passivo da demanda, pois a compra ocorreu 

diretamente em sua plataforma comercial, isto é, pelo sítio da requerida e é 

ele o beneficiário do pagamento efetuado. Além disso, o fato do requerido 

possuir parceria com outros fornecedores e vendedores, permitindo a 

utilização da sua plataforma digital para desenvolvimento das relações 

comerciais, já é fato suficiente para reconhecer a sua legitimidade, visto 

que com tal conduta, ainda que indiretamente, integra os atos da cadeia de 

consumo. Se a requerida teve algum problema nas suas relações com o 

terceiro que anuncia os produtos em sua página deve utilizar de via 

própria para reaver eventuais prejuízos, pois qualquer cláusula ou 

exceção que o exima de responsabilidade não é oponível ao consumidor. 

E mais, o fato de expor produtos comercializados por terceiros em sua 

página e permitir o acesso de consumidores aos anúncios, ainda que os 

terceiros sejam identificados, o vincula à idoneidade do parceiro 

anunciante, porquanto o consumidor, baseado na confiança, imagina estar 

contratando com a requerida e não com terceiro. E, mesmo na hipótese de 

ser conhecedor da existência deste terceiro, em razão da natureza da 

relação, supõe-se que pelo fato do terceiro estar utilizando a plataforma 

certificada pela requerida, haja segurança nas relações ali desenvolvidas. 

Diante disso, indefiro a preliminar alegada. Passo a análise do mérito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. A parte afirma que adquiriu um 

computador, no valor total R$ 1.377,78 (mil trezentos e setenta e sete 

reais e setenta e oito centavos), parcelado em 10 (dez) vezes no cartão 

de crédito, aquisição essa realizada em ambiente virtual e-commerce da 

empresa reclamada, sendo que a entrega do produto, afirma que foi 

prometida em até 10 (dez) dias úteis, o que não ocorreu. Sustenta que 

tentou resolver administrativamente por e-mails juntados a exordial, 

contudo, a requerida não efetuou a entrega, tampouco a devolução do 

valor pago. Aduz que a situação lhe causou dano material e moral, 

requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização. A 

reclamada, na contestação, afirma ter restituído o valor pago pelo produto, 

inexistência de ato ilícito e ausência de danos morais. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste ao requerente. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum”. Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Restou 

incontroverso que a autora adquiriu em 13/04/18, no sítio eletrônico da 

requerida, um computador, no valor de R$ 1.377,78 (mil trezentos e 

setenta e sete reais e setenta e oito centavos), parcelando o valor em 10 

vezes. A autora alega que o produto deveria ser entregue no prazo de 10 

dias úteis, contudo, nos documentos anexados no processo não resta 

comprovado a promessa de entrega em tal prazo. Verifica-se que a autora 

propôs a presente ação na data de 12/06/2018, 2 meses após a compra e 

não entrega do produto, sendo que a requerida tentou realizar a entrega 

após a propositura (17/09/2018), contudo, a reclamante se negou a 

receber o produto, o qual foi devolvido (id. 15432878), tendo solicitado o 

estorno dos valores que só ocorreram na data de 17/09/2019 (id. 

15541413). Ordinariamente, o mero inadimplemento ou cumprimento 

irregular do contrato não gera indenização por danos morais. Entretanto, 

penso que as circunstâncias do caso concreto transcendem ao mero 

aborrecimento, indicando que o autor sofreu abalo subjetivo motivado pela 

lesão à sua boa-fé e ao dever de lealdade contratual. Com efeito, a 

reclamante comprova ter utilizado grande parte do seu tempo na tentativa 

de resolver administrativamente, por meio de e-mails (anexados a 

exordial), sem qualquer solução concreta, apenas promessas de que a 

solução lhe seria fornecida até a data de 04/05/2018, o que não fora feito, 

gerando sensação de impotência e sofrimento de ordem moral que atingem 

qualquer consumidor que paga por produto sem ao menos recebe-lo. A 

tentativa de entrega dos produtos somente ocorreu após a propositura da 

ação, mais de 70 dias após a compra. Desta feita, mesmo não tendo a 

autora comprovado o alegado prazo de 10 dias úteis para entrega, 

conforme exposto na exordial, a demora de mais de 70 dias, não é 

razoável, não possuindo nenhuma justificativa para o significativo atraso, 

portanto, a recusa do consumidor em recebê-lo se mostrou plausível. No 

que concerne aos danos materiais suscitados, deve ser julgado 

improcedente, haja vista a devolução efetuada na conta bancária da parte 

autora, na data de 17/09/2018 (id. 15541413). Em tal contexto, imaginável 

sentimento de raiva, desconforto e indignação do consumidor, em patamar 

representativo de efetiva lesão à direito da personalidade, inconfundível 

com um mero aborrecimento da vida cotidiana. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA A PRAZO. FALTA INJUSTIFICADA NA 

ENTREGA DO PRODUTO E NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por vícios relativos à prestação dos 

serviços. Para a configuração do dever de indenizar em sede de dano 

moral, não há necessidade que se comprove dor intensa, pois o 

desconforto decorrente da recusa na entrega do produto e insucesso de 

solucionar o problema têm a extensão suficiente para configurar o dano 

moral. Não comporta reparos a sentença que fixou o valor da indenização 

com observância dos critérios da razoabilidade de da proporcionalidade. 

(RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). DANO MORAL CONFIGURADO 

- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INJUSTIFICADA 

DEMORA NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO DO IPVA - DANO 

MATERIAL COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEVOLUÇÃO. 1 - 

Em sede de direito do consumidor, cumpre à fornecedora prestar 

informação clara e adequada acerca da data prevista para a entrega do 

produto vendido, na forma do inciso III do artigo 6º do código de defesa do 

consumidor. 2 - Condenação à reparação por danos morais, que se 

consubstanciaram nos constrangimentos, dissabores e abalo a honra pela 

parte recorrida. 3 - Cabível a devolução do valor pago pela parte recorrida, 

vez que não era devedora do IPVA/2006, quando da venda e 

transferência do veículo no ano de 2005, competindo à parte recorrente, o 

pagamento do referido imposto. 4 - Recurso conhecido e não provido. (RI 

1039/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

02/09/2009, Publicado no DJE 06/10/2009) Atrasos de alguns dias nas 
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entregas são razoavelmente aceitos na atualidade, uma vez que, o 

movimento de compras via internet e entrega pelos correios e 

transportadoras cresceu consideravelmente, contudo, aceitar que um 

produto demore mais de 80 dias para chegar até o destinatário 

final/consumidor, é deixar brecha para que os comerciantes efetuem a 

venda de produtos que sequer tenham em estoque, já que o extenso 

tempo lhes permite diversas manobras. A requerida deve ser condenada a 

compensar o dano imaterial suportado pela autora, restando sua 

liquidação. A compensação pelo dano imaterial nas relações de consumo 

deve observar o caráter preventivo e reparatório (artigo 6º, inciso VI do 

CDC), além da gravidade, da natureza e repercussão da ofensa; a 

intensidade do sofrimento; o grau de culpa e a situação econômica do 

ofensor, bem como as circunstâncias que envolveram os fatos. Vale citar 

mais uma vez a lição do Prof. Rogério Donnini: "A real proteção aos 

direitos da personalidade se perfaz com a prevenção e a reparação de 

danos, ou seja, quando lesões são evitadas na hipótese de ameaça (art. 

12 do Código Civil), quando se requerer a sua cessação, ou mediante uma 

efetiva, equilibrada e proporcional reparação do dano causado" (in, 

Responsabilidade civil na pós-modernidade; Porto Alegre, Ed. Sérgio 

Antonio Fabris, 2015, pág. 157). No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Evidente, portanto, que a autora gastou muito 

tempo na tentativa de solucionar o problema, ficou privada da utilização do 

bem, necessário para seu trabalho e mantença familiar, e teve frustrada 

uma legítima expectativa decorrente do contrato firmado, sem justificativa 

plausível. A reclamante anexou e-mails enviados a reclamada, 

demonstrando, a necessidade e urgência, além da tentativa de solução 

administrativa. Desta feita, considerando as situações acima mencionada, 

entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado no montante 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que equivale a pouco mais que o 

dobro do produto adquirido, se mostrando razoável e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – com 

base no art. 487, I do CPC -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - CONDENAR a reclamada indenizar a reclamante, 

a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - JULGAR improcedente o pedido de danos 

materias; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000144-30.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RUBIA MARA NEIVA 

REQUERIDO: WAL MART BRASIL LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO E 

DANOS MORAIS proposta por RUBIA MARA NEIVA em face de WAL 

MART BRASIL LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Afasto a preliminar arguida pela requerida. Resta configurada a 

legitimidade do requerido WALMART (WMB Comércio Eletrônico LTDA.) 

para figurar no polo passivo da demanda, pois a compra ocorreu 

diretamente em sua plataforma comercial, isto é, pelo sítio da requerida e é 

ele o beneficiário do pagamento efetuado. Além disso, o fato do requerido 

possuir parceria com outros fornecedores e vendedores, permitindo a 

utilização da sua plataforma digital para desenvolvimento das relações 

comerciais, já é fato suficiente para reconhecer a sua legitimidade, visto 

que com tal conduta, ainda que indiretamente, integra os atos da cadeia de 

consumo. Se a requerida teve algum problema nas suas relações com o 

terceiro que anuncia os produtos em sua página deve utilizar de via 

própria para reaver eventuais prejuízos, pois qualquer cláusula ou 

exceção que o exima de responsabilidade não é oponível ao consumidor. 

E mais, o fato de expor produtos comercializados por terceiros em sua 

página e permitir o acesso de consumidores aos anúncios, ainda que os 

terceiros sejam identificados, o vincula à idoneidade do parceiro 

anunciante, porquanto o consumidor, baseado na confiança, imagina estar 

contratando com a requerida e não com terceiro. E, mesmo na hipótese de 

ser conhecedor da existência deste terceiro, em razão da natureza da 

relação, supõe-se que pelo fato do terceiro estar utilizando a plataforma 

certificada pela requerida, haja segurança nas relações ali desenvolvidas. 

Diante disso, indefiro a preliminar alegada. Passo a análise do mérito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. A parte afirma que adquiriu um 

computador, no valor total R$ 1.377,78 (mil trezentos e setenta e sete 

reais e setenta e oito centavos), parcelado em 10 (dez) vezes no cartão 

de crédito, aquisição essa realizada em ambiente virtual e-commerce da 

empresa reclamada, sendo que a entrega do produto, afirma que foi 

prometida em até 10 (dez) dias úteis, o que não ocorreu. Sustenta que 

tentou resolver administrativamente por e-mails juntados a exordial, 

contudo, a requerida não efetuou a entrega, tampouco a devolução do 

valor pago. Aduz que a situação lhe causou dano material e moral, 

requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização. A 

reclamada, na contestação, afirma ter restituído o valor pago pelo produto, 

inexistência de ato ilícito e ausência de danos morais. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste ao requerente. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum”. Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Restou 
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incontroverso que a autora adquiriu em 13/04/18, no sítio eletrônico da 

requerida, um computador, no valor de R$ 1.377,78 (mil trezentos e 

setenta e sete reais e setenta e oito centavos), parcelando o valor em 10 

vezes. A autora alega que o produto deveria ser entregue no prazo de 10 

dias úteis, contudo, nos documentos anexados no processo não resta 

comprovado a promessa de entrega em tal prazo. Verifica-se que a autora 

propôs a presente ação na data de 12/06/2018, 2 meses após a compra e 

não entrega do produto, sendo que a requerida tentou realizar a entrega 

após a propositura (17/09/2018), contudo, a reclamante se negou a 

receber o produto, o qual foi devolvido (id. 15432878), tendo solicitado o 

estorno dos valores que só ocorreram na data de 17/09/2019 (id. 

15541413). Ordinariamente, o mero inadimplemento ou cumprimento 

irregular do contrato não gera indenização por danos morais. Entretanto, 

penso que as circunstâncias do caso concreto transcendem ao mero 

aborrecimento, indicando que o autor sofreu abalo subjetivo motivado pela 

lesão à sua boa-fé e ao dever de lealdade contratual. Com efeito, a 

reclamante comprova ter utilizado grande parte do seu tempo na tentativa 

de resolver administrativamente, por meio de e-mails (anexados a 

exordial), sem qualquer solução concreta, apenas promessas de que a 

solução lhe seria fornecida até a data de 04/05/2018, o que não fora feito, 

gerando sensação de impotência e sofrimento de ordem moral que atingem 

qualquer consumidor que paga por produto sem ao menos recebe-lo. A 

tentativa de entrega dos produtos somente ocorreu após a propositura da 

ação, mais de 70 dias após a compra. Desta feita, mesmo não tendo a 

autora comprovado o alegado prazo de 10 dias úteis para entrega, 

conforme exposto na exordial, a demora de mais de 70 dias, não é 

razoável, não possuindo nenhuma justificativa para o significativo atraso, 

portanto, a recusa do consumidor em recebê-lo se mostrou plausível. No 

que concerne aos danos materiais suscitados, deve ser julgado 

improcedente, haja vista a devolução efetuada na conta bancária da parte 

autora, na data de 17/09/2018 (id. 15541413). Em tal contexto, imaginável 

sentimento de raiva, desconforto e indignação do consumidor, em patamar 

representativo de efetiva lesão à direito da personalidade, inconfundível 

com um mero aborrecimento da vida cotidiana. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA A PRAZO. FALTA INJUSTIFICADA NA 

ENTREGA DO PRODUTO E NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por vícios relativos à prestação dos 

serviços. Para a configuração do dever de indenizar em sede de dano 

moral, não há necessidade que se comprove dor intensa, pois o 

desconforto decorrente da recusa na entrega do produto e insucesso de 

solucionar o problema têm a extensão suficiente para configurar o dano 

moral. Não comporta reparos a sentença que fixou o valor da indenização 

com observância dos critérios da razoabilidade de da proporcionalidade. 

(RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). DANO MORAL CONFIGURADO 

- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INJUSTIFICADA 

DEMORA NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO DO IPVA - DANO 

MATERIAL COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEVOLUÇÃO. 1 - 

Em sede de direito do consumidor, cumpre à fornecedora prestar 

informação clara e adequada acerca da data prevista para a entrega do 

produto vendido, na forma do inciso III do artigo 6º do código de defesa do 

consumidor. 2 - Condenação à reparação por danos morais, que se 

consubstanciaram nos constrangimentos, dissabores e abalo a honra pela 

parte recorrida. 3 - Cabível a devolução do valor pago pela parte recorrida, 

vez que não era devedora do IPVA/2006, quando da venda e 

transferência do veículo no ano de 2005, competindo à parte recorrente, o 

pagamento do referido imposto. 4 - Recurso conhecido e não provido. (RI 

1039/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

02/09/2009, Publicado no DJE 06/10/2009) Atrasos de alguns dias nas 

entregas são razoavelmente aceitos na atualidade, uma vez que, o 

movimento de compras via internet e entrega pelos correios e 

transportadoras cresceu consideravelmente, contudo, aceitar que um 

produto demore mais de 80 dias para chegar até o destinatário 

final/consumidor, é deixar brecha para que os comerciantes efetuem a 

venda de produtos que sequer tenham em estoque, já que o extenso 

tempo lhes permite diversas manobras. A requerida deve ser condenada a 

compensar o dano imaterial suportado pela autora, restando sua 

liquidação. A compensação pelo dano imaterial nas relações de consumo 

deve observar o caráter preventivo e reparatório (artigo 6º, inciso VI do 

CDC), além da gravidade, da natureza e repercussão da ofensa; a 

intensidade do sofrimento; o grau de culpa e a situação econômica do 

ofensor, bem como as circunstâncias que envolveram os fatos. Vale citar 

mais uma vez a lição do Prof. Rogério Donnini: "A real proteção aos 

direitos da personalidade se perfaz com a prevenção e a reparação de 

danos, ou seja, quando lesões são evitadas na hipótese de ameaça (art. 

12 do Código Civil), quando se requerer a sua cessação, ou mediante uma 

efetiva, equilibrada e proporcional reparação do dano causado" (in, 

Responsabilidade civil na pós-modernidade; Porto Alegre, Ed. Sérgio 

Antonio Fabris, 2015, pág. 157). No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Evidente, portanto, que a autora gastou muito 

tempo na tentativa de solucionar o problema, ficou privada da utilização do 

bem, necessário para seu trabalho e mantença familiar, e teve frustrada 

uma legítima expectativa decorrente do contrato firmado, sem justificativa 

plausível. A reclamante anexou e-mails enviados a reclamada, 

demonstrando, a necessidade e urgência, além da tentativa de solução 

administrativa. Desta feita, considerando as situações acima mencionada, 

entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado no montante 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que equivale a pouco mais que o 

dobro do produto adquirido, se mostrando razoável e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – com 

base no art. 487, I do CPC -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - CONDENAR a reclamada indenizar a reclamante, 

a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - JULGAR improcedente o pedido de danos 

materias; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010044-83.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BIANCKINI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010044-83.2016.8.11.0038 REQUERENTE: NELSON BIANCKINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de RECLAMATÓRIA proposta por 

NELSON BIANCKINI, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Decido. Indefiro o pedido de revelia, 

realizado pelo autor em audiência de conciliação, haja vista que os 

documentos anexados pela reclamada encontram-se legíveis, bem como 

foram assinados digitalmente pela procuradora. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO ELETRÔNICA. 

DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. PROCESSO 

JUDICIAL ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. 1. Alegação de 

dúvida quanto à autenticidade de documentos de autos enviados 

eletronicamente não procede visto que, segundo o disposto no art. 11da 

Lei n. 11.419/2006, tais documentos são considerados originais para 

todos os efeitos legais. 2. Os fundamentos contidos na petição inicial 

legitimam não só a documentação juntada aos autos como todo 

procedimento adotado perante a Corte de Justiça de Estocolmo na referida 

ação de divórcio. 3. A assinatura digital é uma modalidade de assinatura 

eletrônica, que utiliza criptografia e permite aferir, com segurança, a 

origem e a integridade do documento. 4. Agravo regimental desprovido. 

AgRg na SEC 9438 EX 2013/0180196-0, Publicação: DJe 10/02/2014, 

Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Portanto, indefiro o pedido 

de revelia. Passo a análise do mérito. Em síntese, aduziu o proponente que 

efetuou a construção de linha de alta tensão na propriedade rural 

denominada sítio Flores Bella, localizado à Comunidade São Benedito, 

Município de Araputanga/MT. Informa que a construção se deu nos termos 

do contrato anexado 278097/GPC/PROJETOS/2013, “Luz para todos”, e 

que até o momento não recebeu o estorno do valor da execução da obra, 

qual seja R$ 10.000,00 (dez mil reais). A requerida por seu turno, afirma 

perda do objeto, posto que a solicitação fora atendida, anexando termo de 

restituição no valor de R$ 4.031,21 (quatro mil, trinta e um reais e vinte e 

um centavos), id. 5365831. Inicialmente, constato que a ré confirmou o 

direito da parte autora ao ressarcimento dos valores gastos na 

construção da rede elétrica, alegando ter o autor direito ao ressarcimento 

do valor de R$ 4.031,21 (quatro mil, trinta e um reais e vinte e um 

centavos), id. 5365831. Em contrapartida a parte autora alega ter gasto 

com a referida obra o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo R$ 

3.300,00 (três e mil e trezentos reais), pagos por meio de cheque, 

anexando canhoto do referido talão, e ainda o valor de R$ 3.700,00 (três 

mil e setecentos reais), em dinheiro, pagos a requerida. Em audiência de 

instrução e julgamento o patrono do autor informou que a requerida 

procurou o autor, tendo oferecido o valor de R$ 4.837,51 (quatro mil, 

oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), os quais foram 

aceitos e depositados na conta bancaria do autor, sem conhecimento ou 

concordância do referido patrono. Por fim, alega ter o autor direito ao 

remanescente de R$ 2.162,49 (dois mil cento e sessenta e dois reais e 

quarenta e nove centavos). Verifica-se que, apesar da vasta 

documentação comprovando que o obra foi realizada, tais documentos 

não demonstram os valores suportados pelo autor para execução, não 

havendo nos autos prova do direito ao remanescente de R$ 2.162,49 (dois 

mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos). O decreto 

5.163/2004 que regulamenta a comercialização de energia elétrica e o 

processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de 

energia elétrica estabelece: Art. 71. Conforme disciplina a ser emitida pela 

ANEEL até outubro de 2005, as concessionárias de serviços públicos de 

distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares 

de energia elétrica que não dispuserem de ato autorizativo do poder 

concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que 

exista interesse das partes em que sejam transferidas. § 1o Considera-se, 

para fins do disposto no caput, rede particular a instalação elétrica, em 

qualquer tensão, utilizada para o fim exclusivo de prover energia elétrica 

para unidades de consumo de seus proprietários e conectada em sistema 

de transmissão ou de distribuição de energia elétrica. § 2o As 

concessionárias de serviços públicos de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica deverão cientificar, até 30 de novembro de 2004, os 

proprietários de redes particulares conectadas a seus respectivos 

sistemas sobre o disposto no art. 15 da Lei no 10.848, de 2004, neste 

artigo e no ato da ANEEL que disciplinar a matéria. § 3o O proprietário de 

rede particular já instalada que não dispuser de ato autorizativo do poder 

concedente poderá requerê-lo até 30 de outubro de 2005, apresentando 

as informações e documentos que forem exigidos pela ANEEL, incluindo a 

comprovação da titularidade sobre os imóveis em que se situa a rede 

particular, ou da respectiva autorização de passagem. § 4o A ANEEL 

deverá expedir o ato autorizativo de que trata o § 3o até 31 de dezembro 

de 2005, desde que atendidas as condições requeridas para sua 

expedição. § 5o A partir de 1o de janeiro de 2006, as redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo serão incorporadas ao patrimônio 

das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia 

elétrica, conforme as respectivas áreas de concessão, mediante 

processo formal a ser disciplinado pela ANEEL, observadas as seguintes 

condições: I - comprovação pela concessionária do cumprimento do 

disposto no § 2o; e II - avaliação prévia das instalações, para o fim de 

fixação do valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser 

incorporada. A Lei n. 10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a 

incorporação pelas concessionárias de serviços públicos de distribuição, 

a seus patrimônios, das redes particulares de energia elétrica que não 

dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro 

de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em 

que sejam transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, 

sendo regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de 

que partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 

caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 

IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 
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tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. Nesse 

contexto, o reclamante deve ser ressarcido pelos gastos com a 

construção e instalação da rede, fazendo-o da forma suso mencionada, 

contudo, diante do reconhecimento e pagamento pela requerida, 

extrajudicialmente do valor de R$ 4.837,51 (quatro mil, oitocentos e trinta e 

sete reais e cinquenta e um centavos), e ainda por não restar 

demonstrado as despesas no valor remanescente de R$ 2.162,49 (dois mil 

cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), exigidas pelo 

reclamante, ou que estariam de acordo com a normatização do setor. 

Indefiro o pedido de danos materiais. O dano moral, segundo entendimento 

doutrinário e jurisprudencial é a lesão ao patrimônio imaterial, a direito 

personalíssimo da pessoa humana que extrapola o mero aborrecimento e, 

por certo, que a frustração de não receber da Requerida o reembolso, não 

ultrapassam o limite do mero aborrecimento, configurando situações 

cotidianas, portando improcedente o pedido de danos morais. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO IMPROCEDNTE 

do pedido inaugural. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

________________________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010044-83.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BIANCKINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010044-83.2016.8.11.0038 REQUERENTE: NELSON BIANCKINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de RECLAMATÓRIA proposta por 

NELSON BIANCKINI, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Decido. Indefiro o pedido de revelia, 

realizado pelo autor em audiência de conciliação, haja vista que os 

documentos anexados pela reclamada encontram-se legíveis, bem como 

foram assinados digitalmente pela procuradora. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO ELETRÔNICA. 

DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. PROCESSO 

JUDICIAL ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. 1. Alegação de 

dúvida quanto à autenticidade de documentos de autos enviados 

eletronicamente não procede visto que, segundo o disposto no art. 11da 

Lei n. 11.419/2006, tais documentos são considerados originais para 

todos os efeitos legais. 2. Os fundamentos contidos na petição inicial 

legitimam não só a documentação juntada aos autos como todo 

procedimento adotado perante a Corte de Justiça de Estocolmo na referida 

ação de divórcio. 3. A assinatura digital é uma modalidade de assinatura 

eletrônica, que utiliza criptografia e permite aferir, com segurança, a 

origem e a integridade do documento. 4. Agravo regimental desprovido. 

AgRg na SEC 9438 EX 2013/0180196-0, Publicação: DJe 10/02/2014, 

Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Portanto, indefiro o pedido 

de revelia. Passo a análise do mérito. Em síntese, aduziu o proponente que 

efetuou a construção de linha de alta tensão na propriedade rural 

denominada sítio Flores Bella, localizado à Comunidade São Benedito, 

Município de Araputanga/MT. Informa que a construção se deu nos termos 

do contrato anexado 278097/GPC/PROJETOS/2013, “Luz para todos”, e 

que até o momento não recebeu o estorno do valor da execução da obra, 

qual seja R$ 10.000,00 (dez mil reais). A requerida por seu turno, afirma 

perda do objeto, posto que a solicitação fora atendida, anexando termo de 

restituição no valor de R$ 4.031,21 (quatro mil, trinta e um reais e vinte e 

um centavos), id. 5365831. Inicialmente, constato que a ré confirmou o 

direito da parte autora ao ressarcimento dos valores gastos na 

construção da rede elétrica, alegando ter o autor direito ao ressarcimento 

do valor de R$ 4.031,21 (quatro mil, trinta e um reais e vinte e um 

centavos), id. 5365831. Em contrapartida a parte autora alega ter gasto 

com a referida obra o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo R$ 

3.300,00 (três e mil e trezentos reais), pagos por meio de cheque, 

anexando canhoto do referido talão, e ainda o valor de R$ 3.700,00 (três 

mil e setecentos reais), em dinheiro, pagos a requerida. Em audiência de 

instrução e julgamento o patrono do autor informou que a requerida 

procurou o autor, tendo oferecido o valor de R$ 4.837,51 (quatro mil, 

oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), os quais foram 

aceitos e depositados na conta bancaria do autor, sem conhecimento ou 

concordância do referido patrono. Por fim, alega ter o autor direito ao 

remanescente de R$ 2.162,49 (dois mil cento e sessenta e dois reais e 

quarenta e nove centavos). Verifica-se que, apesar da vasta 

documentação comprovando que o obra foi realizada, tais documentos 

não demonstram os valores suportados pelo autor para execução, não 

havendo nos autos prova do direito ao remanescente de R$ 2.162,49 (dois 

mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos). O decreto 

5.163/2004 que regulamenta a comercialização de energia elétrica e o 

processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de 

energia elétrica estabelece: Art. 71. Conforme disciplina a ser emitida pela 

ANEEL até outubro de 2005, as concessionárias de serviços públicos de 

distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares 

de energia elétrica que não dispuserem de ato autorizativo do poder 

concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que 

exista interesse das partes em que sejam transferidas. § 1o Considera-se, 

para fins do disposto no caput, rede particular a instalação elétrica, em 

qualquer tensão, utilizada para o fim exclusivo de prover energia elétrica 

para unidades de consumo de seus proprietários e conectada em sistema 

de transmissão ou de distribuição de energia elétrica. § 2o As 

concessionárias de serviços públicos de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica deverão cientificar, até 30 de novembro de 2004, os 

proprietários de redes particulares conectadas a seus respectivos 

sistemas sobre o disposto no art. 15 da Lei no 10.848, de 2004, neste 

artigo e no ato da ANEEL que disciplinar a matéria. § 3o O proprietário de 

rede particular já instalada que não dispuser de ato autorizativo do poder 

concedente poderá requerê-lo até 30 de outubro de 2005, apresentando 

as informações e documentos que forem exigidos pela ANEEL, incluindo a 

comprovação da titularidade sobre os imóveis em que se situa a rede 

particular, ou da respectiva autorização de passagem. § 4o A ANEEL 

deverá expedir o ato autorizativo de que trata o § 3o até 31 de dezembro 

de 2005, desde que atendidas as condições requeridas para sua 

expedição. § 5o A partir de 1o de janeiro de 2006, as redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo serão incorporadas ao patrimônio 

das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia 

elétrica, conforme as respectivas áreas de concessão, mediante 

processo formal a ser disciplinado pela ANEEL, observadas as seguintes 

condições: I - comprovação pela concessionária do cumprimento do 

disposto no § 2o; e II - avaliação prévia das instalações, para o fim de 

fixação do valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser 

incorporada. A Lei n. 10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a 

incorporação pelas concessionárias de serviços públicos de distribuição, 

a seus patrimônios, das redes particulares de energia elétrica que não 

dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro 

de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em 
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que sejam transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, 

sendo regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de 

que partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 

caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 

IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 

tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. Nesse 

contexto, o reclamante deve ser ressarcido pelos gastos com a 

construção e instalação da rede, fazendo-o da forma suso mencionada, 

contudo, diante do reconhecimento e pagamento pela requerida, 

extrajudicialmente do valor de R$ 4.837,51 (quatro mil, oitocentos e trinta e 

sete reais e cinquenta e um centavos), e ainda por não restar 

demonstrado as despesas no valor remanescente de R$ 2.162,49 (dois mil 

cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), exigidas pelo 

reclamante, ou que estariam de acordo com a normatização do setor. 

Indefiro o pedido de danos materiais. O dano moral, segundo entendimento 

doutrinário e jurisprudencial é a lesão ao patrimônio imaterial, a direito 

personalíssimo da pessoa humana que extrapola o mero aborrecimento e, 

por certo, que a frustração de não receber da Requerida o reembolso, não 

ultrapassam o limite do mero aborrecimento, configurando situações 

cotidianas, portando improcedente o pedido de danos morais. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO IMPROCEDNTE 

do pedido inaugural. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

________________________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-57.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL JOSEFA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000181-57.2018.8.11.0038 Valor da causa: $18,740.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, COBRANÇA INDEVIDA DE 

LIGAÇÕES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Intimação / Notificação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RAQUEL JOSEFA DE SOUZA Endereço: Chapeco, s/n, Jardim do 

Braz, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 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: ARAPUTANGA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/03/2019 Hora: 17:30 

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. ARAPUTANGA, 29 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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 
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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 Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16245 Nr: 1338-07.2007.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Vieira da Fonseca

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

OAB:MAT. 1585248, Fernanda Vilela Zagatto - OAB:Mat. 1553487/MT

 Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, DECLARO SATISFEITA 

a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, 

com resolução de mérito – arts. 924, II e 925 do CPC.Com relação aos 

emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta a autarquia 

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça 

do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 

4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e art. 460 da CNGC -, inexistindo 

no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não adiantadas 

custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de 

remessa necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 496 e ss., proceda 

com as baixas necessárias e ARQUIVE.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43648 Nr: 1859-39.2013.811.0026

 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: Hildo de Bona

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 497 e ss. c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e 

ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público).2. De 

início, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, informar se deseja renunciar ao valor que ultrapasse 60 salários 

mínimos, seja no cálculo homologado ou na atualização monetária quando 

do pagamento pelo Instituto.3. Analisando minuciosamente o PRV 

confeccionado e juntado a fl. 124, verifico que não foi observando qual 

percentual de juros de mora, requisito esse essencial para atualização do 

cálculo quando do pagamento. Calha dizer que sem a constatação do 

percentual correto, não haverá correção do valor executado.4. Portanto, 

DETERMINO a confecção de novo RPV/Precatório, observando 

detalhadamente todas as opções a serem preenchidas, a fim de evitar 

prejuízo ao exequente, INTIMANDO-SE as partes do teor do ofício 

requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho 

da Justiça Federal.5. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas 

partes, as Requisições de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. 

Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, 

nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do 

TRF1(...) 9. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda 

físico o processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo 

tal procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 939 Nr: 401-46.1997.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Novak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PORFÍRIO, Jucélia Antonia da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Capuano de Oliveira 

- OAB:5914-B/MT, Itelvino Hoffman - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. INTIME-SE a exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se quanto aos rumos da execução e 

apresentar planilha de débito atualizada.

II. Aguarde o cumprimento da decisão proferida nos autos em apenso.

III. Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18511 Nr: 413-40.2009.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJdA&CL, OJdA, MLCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:17549

 VISTOS.

I. Previamente a análise do pedido retro, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, 

notadamente quanto à petição de fls. 135/141, requerendo o que entender 

de direito.

II. Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46202 Nr: 1743-96.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGE- Equipamentos Agro-Pecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Fiuza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina de Quadros - 

OAB:25110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o exequente pessoalmente e na pessoa de seu advogado 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete nos 

termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ, e anexar nos autos planilha de 

débito atualizada, com a advertência de que DEVERÁ SER INDICADA 

PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA 

EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

2. Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 3. Após, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69835 Nr: 2419-05.2018.811.0026

 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): MARCIA RAQUEL TIMOTEO DA SILVA, Wilson 

Inácio da Silva, Liliane Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para, querendo, manifestar-se 

acerca dos Embargos opostos pela parte Requerida, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17680 Nr: 1285-89.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Barbosa de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sávio Luis Oliveira Ramos - 

OAB:1662090

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40836 Nr: 825-63.2012.811.0026

 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: Maria Zelia Meira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, conheço dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, NO MÉRITO, 

NEGO-LHES PROVIMENTO.Diante do recurso de apelação retro, INTIME-SE 

o(a) apelado(a) a fim de que, querendo, apresente contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.Após, com 

ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos imediatamente ao E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região, como as nossas homenagens de 

estilo.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).INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42169 Nr: 101-25.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Alves do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT

 Vistos. 1. Aguarde o cumprimento da sentença proferida nos autos em 

apenso – código 50719.2. INTIME-SE o(a) Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar nos autos se renúncia o valor que poderá exercer a 

60 salários-mínimos na data de atualização do cálculo para pagamento, 

pelo órgão responsável.3. Em seguida, EXPEÇA ofício requisitório de 

Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior 

a 60 salários mínimos) e, após a expedição e antes de encaminhamento ao 

TRF 1ª Região, que INTIME-SE as partes do teor do ofício requisitório, nos 

termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal.4. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. 

Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da 

Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.5. Aguarde o 

ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para expedição de 

alvará judicial.6. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).7. Manifestado pelo adimplemento ou 

transcorrido o prazo sem manifestação, tornem-me concluso para 

sentença – código n. 36.8. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e 

porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50719 Nr: 84-81.2016.811.0026

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT

 Por todo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos a 

execução apresentado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social e 

HOMOLOGO o cálculo apresentado as fls. 10/10-v.Consigno que para 

atualização monetária deve ser observando 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.CONDENO a parte embargada 

no pagamento das taxas, custas e despesas processuais, bem como no 

pagamento dos honorários advocatícios à procuradoria federal do 

impugnante, verba essa que, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, arbitro 

em 1.000,00 (um mil reais), a ser devidamente compensada com a quantia 

devida pelo impugnante antes da expedição da requisição da ordem de 

pagamento. PAGAMENTO ESSE, TODAVIA, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA 

DE EXIGIBILIDADE pelo prazo previsto no artigo 98, § 3º, do CPC, ante a 

gratuidade da justiça concedida ao impugnado.Após o trânsito em julgado, 

não sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau obrigatório (art. 

496 e ss., CPC), CERTIFIQUE, TRASLADE cópia reprográfica dessa 

sentença, do cálculo homologado e da certidão de trânsito em julgado para 

os autos da execução em apenso, a fim de que nela seja dado o 

prosseguimento do necessário ao pagamento/adimplemento, e ARQUIVE 

com as baixas e anotações de estilo.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).DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 42856 Nr: 985-54.2013.811.0026

 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: Olíria Santiago Sembay

 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:

 Ora, a guisa de argumentação, não há o que se falar em erro material na 

sentença no tocante a data da implantação do benefício que foi fixada 

para efeitos retroativos. Ademais, não estão presentes os requisitos 

inscritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, inclusive em 

seu parágrafo único. Desta forma, mantenho a decisão atacada por todos 

os seus fundamentos. Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, 

conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, NO 

MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 12825 Nr: 1850-24.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V2 Tibagi Fundo de Inv. em Direitos Creditórios 

Multicateira - Não-Padronizado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Biancardini Candia - 

OAB:6687/MT,  El izete  Aparecida Ol iveira  Scat igna - 

OAB:MT/12.090-A, Idamara Rocha Ferreira - OAB:14153/PR, José 

Carlos Ribeiro de Souza - OAB:24.240/PR, Kelly Christina Veras 

Otacio - OAB:6088/MT, Leonardo Gomes Bressane - 

OAB:10.102/MT, Rodrigo Gomes Bressane - OAB:8616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. De pronto INDEFIRO o pedido retro (bloqueio de numerários), 

visto que até a presente o executado não fora citado.2. Considerando que 

o AR foi devolvido sem encontrar o requerido (fls. 106/107), INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos autos o atual 

endereço do executado.3. Em seguia, CITE-SE o executado para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no 

mandado o prazo para oposição dos embargos, os quais não terão efeito 

suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC.4. Não noticiado 

o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato 

à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e 

intimando a parte executada na mesma oportunidade.5. Havendo indicação 

de bens para penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para 

observância do Sr. Oficial de Justiça. (...) 10. Em conformidade com o 

disposto no art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente 

no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba 

essa que será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo 

assinalado no item “3” acima.11. Proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do CPC, após recolhida a taxa 

de expedição, caso não tenha sido expedida.12. 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).INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22302 Nr: 816-38.2011.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arciol Soares da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Elimari Cunha Fontes - OAB:18329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, conheço dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, NO MÉRITO, 

NEGO-LHES PROVIMENTO.No mais, CUMPRA-SE as seguintes 

determinações:1. 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, ou comprove que o fez, 

devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do beneficio previdenciário 

pleiteado.2. 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, colacionando aos 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. Diversamente, decorrido o 

prazo do item 2 sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos 

conclusos para sentença – código 36.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 15239 Nr: 334-32.2007.811.0026

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner da Cruz Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ e deverá ter prioridade de tramitação em relação aos feitos não 

pertencentes à META

 2. Diante da certidão negativa retro, INTIME-SE o requerente na pessoa de 

seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, informando endereço para localização do veículo, ou 

manifestar-se quanto à hipótese de conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. 

Lei nº 911/96.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19077 Nr: 972-94.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Rodrigues dos Santos

 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: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:MAT. 1.243.345

 (...) 2. INTIME-SE o Instituto executado na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução 

complementar (art. 535, CPC) e, igualmente, manifestar-se sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da 

CRFB/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento (art. 100, §§ 9º e 10, da CRFB/88; art. 12 e ss. da Resolução n. 

168, de 5 de dezembro de 2011, do Conselho da Justiça Federal).3. Caso 

a parte devedora/executada não apresente impugnação a execução 

complementar ou concorde expressamente com os cálculos sem 

ressalvas, afasto os honorários advocatícios (art. 85, § 7º, CPC), 

DETERMINO que expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja igual ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de 

Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, 

após a expedição e antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, que 
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INTIME-SE as partes do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.4. Por fim, nada 

tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições de 

Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.5. 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).INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45555 Nr: 1311-77.2014.811.0026

 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: Aurelio Cesar de Freitas Cayres, Jaqueline de Freitas 

Cayres, Sandra Cristina de Freitas Cayres Ferreira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, João Simião de Faria, 

Francisco Lourim Correa, Cicero Severiano da Silva, Valdeci Trindade, 

Sergio da Silva Queiroz, João de Souza, Antonio Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elias bernardo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Vistos.

1. Diante do transcurso do lapso temporal, INDEFIRO o pedido de 

suspensão da liminar - fl. 168.

2. INTIMEM-SE os requerentes na pessoa de seu patrono para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar se firmou acordo com os requeridos, se 

positivo, deverá colacionar nos autos o termo para homologação.

3. Diversamente, ultime-se a decisão proferida a fl. 165, certificando o 

necessário.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45103 Nr: 979-13.2014.811.0026

 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: Ronismar Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Cláudio Machado, Alcedino Quirino 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Maria Barbosa - 

OAB:MT/12107, Luis Carlos de Paulo Barbosa - OAB:MT/12107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3.881, Aparecido Batista dos Santos - OAB:3881/MT, 

Gilmar Gomes de Souza - OAB:9.228/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA 

SOUZA - OAB:25.175

 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 a parte 

Requerida, via DJE/MT, por meio de seus procuradores legalmente 

constituídos, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda a habilitação 

de todos os herdeiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20177 Nr: 536-04.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 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 a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se no que entender de 

direito, apresentando planilha de débito atualizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52361 Nr: 792-34.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudomiro de Carvalho, Wilson da Silva, 

Anderson Gomes de Oliveira, Grayson Jesus Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849/MT

 III - Diante disso, (i) REJEITO as preliminares invocadas na resposta à 

acusação pela defesa técnica dos acusados CLAUDOMIRO DE 

CARVALHO e ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA, (ii) MANTENHO o 

recebimento da denúncia e (iii) DEFIRO o pedido de restituição das 

seguintes armas de fogo (a) Espécie: Pistola, Marca: Tauros, Modelo: PT 

938, Nº de série KYJ44300, Calibre: .380, Conservação: Bom estado de 

conservação e (b) Espécie: Espingarda, Marca: Boito, Nº de série: 

210202, Calibre: 20, Estado de Conservação: Bom, ao requerente HERTON 

DE AGUIAR MACEDO.EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de 

citar Grayson Jesus Oliveira da Silva, no endereço indicado à 

fl.167.INTIME-SE Herton de Aguiar Macedo, via DJE, para que proceda com 

a retirada as armas de fogo alhures descritas, no prazo de 10 (dez) dias, 

mediante apresentação de documento pessoal com foto e termo de 

entrega.OFICIE-SE a Polícia Federal comunicando que as armas de fogo 

alhures descritas, registradas em nome de Herton de Aguiar Macedo 

foram apreendidas em posse e porte de terceiro, devendo ser 

encaminhado cópia dos certificados, denúncia e auto de prisão em 

flagrante.ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para que 

manifeste quanto ao pedido de designação de audiência de suspensão 

condicional de fls.123/132.INTIME-SE, via DJE, os patronos dos 

denunciados Claudomiro de Carvalho e Anderson Gomes de 

Oliveira.Intime-se e se cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-98.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000310-98.2018.8.11.0026 REQUERENTE: LINDA DOIS ANJOS 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Certificada a 

tempestividade do recurso interposto (id 15883595) e recolhido o preparo 

(id 15869684), recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 

9.099/1995). Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar 

contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 

9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 
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conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 29 

de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-36.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

MARLENE MARIA SOUTO (REQUERENTE)

DELVITO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010067-36.2014.8.11.0026 REQUERENTE: CLEUZA ROSA DE JESUS, 

MARLENE MARIA SOUTO, DELVITO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Certificada a tempestividade do recurso interposto (id 15890766) e 

recolhido o preparo (15864825), recebo o recurso em efeito devolutivo 

(art. 43, da Lei 9.099/1995). Intime-se o recorrido para, querendo, 

apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, 

Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 29 

de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-44.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010200-44.2015.8.11.0026 REQUERENTE: SIDNEI ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Certificada a 

tempestividade do recurso interposto (id 15916532) e recolhido o preparo 

(id 15891201), recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 

9.099/1995). Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar 

contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 

9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 29 

de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000181-93.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FERNANDES SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000181-93.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: E M CAMPOS DO NASCIMENTO 

- EPP EXECUTADO: FABIANA FERNANDES SOARES VISTOS. 

Compulsando os autos percebe-se que foi protocolada petição de acordo 

no id 15948788, no qual são signatários a executada e a procuradora da 

exequente. Em que pese a procuradora possuir poderes para firmar 

acordo (id 12684158), o mesmo está assinado somente pela executada. 

Desta forma, determino a intimação do parte autora, através de sua 

advogada, para juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o acordo 

devidamente assinado por ambos os pactuantes para devida 

homologação. ARENÁPOLIS/MT, 29 de outubro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000491-02.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$20,048.00 POLO ATIVO: Nome: ELIAS BERNARDO SOUZA Endereço: 

AVENIDA SESQUICENTENÁRIO, 179, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 

650, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificada, para ciência da decisão proferida no ID 16156764. 

ARENÁPOLIS, 29 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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: 8010024-07.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010024-07.2011.8.11.0026 Valor da causa: 

$16,350.00 POLO ATIVO: Nome: EDSON GONCALVES DO ESPIRITO 

SANTO Endereço: Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA, 018, PX. AO 

LATICINIO DO DUDU, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Endereço: , 493/495 , - ATÉ 589/590, SANTA PAULA , SÃO 

CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09541-520 ESPÉCIE: [RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, CORREÇÃO MONETÁRIA]

->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, 29 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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: 8010024-07.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010024-07.2011.8.11.0026 Valor da causa: 

$16,350.00 POLO ATIVO: Nome: EDSON GONCALVES DO ESPIRITO 

SANTO Endereço: Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA, 018, PX. AO 

LATICINIO DO DUDU, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Endereço: , 493/495 , - ATÉ 589/590, SANTA PAULA , SÃO 

CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09541-520 ESPÉCIE: [RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, CORREÇÃO MONETÁRIA]

->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, 29 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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: 1000310-98.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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 PROCESSO n. 1000310-98.2018.8.11.0026 

Valor da causa: $10,313.30 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LINDA DOIS ANJOS 

NASCIMENTO Endereço: Rua Francisco Egídio, s/n, Centro, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3735, - DE 3271/3272 AO FIM, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Senhor(a): LINDA DOIS 

ANJOS NASCIMENTO A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do 
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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, 29 de outubro de 2018. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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: 8010067-36.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

MARLENE MARIA SOUTO (REQUERENTE)

DELVITO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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. 8010067-36.2014.8.11.0026 Valor da causa: $24,286.90 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: CLEUZA ROSA DE JESUS Endereço: Chácara SÃO 

FRANCISCO DE PAULA, 002, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

Nome: MARLENE MARIA SOUTO Endereço: Chácara SÃO FRANCISCO DE 

PAULA, 003, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 Nome: DELVITO 

PEREIRA DA SILVA Endereço: Chácara SÃO FRANCISCO DE PAULA, 001, 

NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184, Inexistente, Bandeirantes, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 78000-000 Senhor(a): POLO ATIVO: Nome: CLEUZA 

ROSA DE JESUS MARLENE MARIA SOUTO DELVITO PEREIRA DA SILVA 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, 29 de outubro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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: 1000107-39.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE NAIARA ROSA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000107-39.2018.8.11.0026 Valor da causa: $5,600.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JEANE NAIARA ROSA 

CANDIDO Endereço: r higino de souza, 2630E, sao matheus, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A 

Endereço: AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1.188, PARQUE 

ANHANGÜERA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05106-000 Senhor(a): JEANE 

NAIARA ROSA CANDIDO 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, 29 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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 
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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: 8010200-44.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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. 8010200-44.2015.8.11.0026 Valor da causa: $828.74 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SIDNEI ALVES DA SILVA 

Endereço: Rua JULLES RIMET, SN, INDEFINIDO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Endereço: , 474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-005 

Senhor(a): SIDNEI ALVES DA SILVA 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, 29 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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: 1000040-11.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE BALBINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO(A))

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000040-11.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,433.14 POLO ATIVO: Nome: ROSIANE BALBINO SILVA Endereço: Rua 

João Ponce, SN, Centro, DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Endereço: SEPN 504 BLOCO A, 101 A 106, Edifício Ana Carolina, ASA 

NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 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, 29 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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: 1000040-11.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE BALBINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO(A))

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000040-11.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,433.14 POLO ATIVO: Nome: ROSIANE BALBINO SILVA Endereço: Rua 
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João Ponce, SN, Centro, DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Endereço: SEPN 504 BLOCO A, 101 A 106, Edifício Ana Carolina, ASA 

NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 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, 29 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-63.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA DAS GRACAS BARBOSA MATHIAS PANICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. De início, INDEFIRO o pedido de prazo 

para juntada de atestado médico, bem como de redesignação de audiência 

de conciliação. Em que pese o procurador da reclamante alegar que a 

mesma se encontrava em consulta médica, o pedido não merece ser 

atendido, uma vez que as audiências de conciliação e/ou instrução e 

julgamento são designadas com antecedência de mais de 30 dias, período 

no qual poderia ter requerido a redesignação e não o fez, restando 

prejudicado o ato em razão de sua desídia. Nestes termos, o Promovente, 

apesar de devidamente intimado (id 14338125), deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 16103533). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Arenápolis/MT, 29 de outubro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-55.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado (id 14409837), deixou de comparecer a sessão de conciliação 

designada por este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de 

conciliação constante dos autos (id nº 16104543). Dessa forma, 

considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e constatando o 

seu não comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua 

ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o 

presente feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o 

permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o 

promovente ao pagamento das custas processuais. Certifique-se, 

oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a extinção e 

arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, 

intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, para 

apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Arenápolis/MT, 29 de outubro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-09.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY POLIANA SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. De início, INDEFIRO o pedido constante 

na petição de id 15966012. O autor pretende através de tal manifestação 

ver a audiência de conciliação redesignada, aduzindo que não pode 

comparecer por estar com problemas de saúde. Entretanto, suas 

alegações e o documento que acompanha o pedido (id 15966014) não são 

capazes de ensejar a renovação do ato; a narrativa apresentada é 

totalmente confusa, ora diz que a autora necessitava de medicamento que 

estava em falta, ora diz que a mesma passou com extração dentária. 

Quanto ao atestado apresentado não se trata de atestado médico e sim de 

declaração emitida por enfermeira, não possuindo CID, emblema do SUS 

ou mesmo do município de Arenápolis, não sendo documento idôneo a 

fundamentar a ausência. Nestes termos, tem-se que a a Promovente 

apesar de devidamente intimada, deixou de comparecer a sessão de 

conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo de 

tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 16106871). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 
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9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

OFICIE-SE a Secretaria de Saúde do Município de Arenápolis, no intuito de 

levar ao conhecimento da Sra. Secretaria do Saúde o documento de id 

14966014, para averiguação da legalidade da conduta da profissional de 

enfermagem. Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Arenápolis/MT, 29 de outurbro de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71834 Nr: 5294-87.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TANIA ANDREIA NEVES, ADEMIR BARBOSA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON LUIZ FAITTA, 3F INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, CLEIDE ALESSANDRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101-A, JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:20101/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por ADEMIR 

BARBOSA MUNIZ, representado por sua procuradora Tania Andreia 

Neves, em desfavor de 3F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, 

representada por Ednilson Luiz Faitta.

Indeferiu-se os benefícios da justiça gratuita e determinou-se a intimação 

da parte autora a fim de que recolhesse as custas e taxas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição.

A parte exequente interpôs recurso de agravo de instrumento da decisão.

À ref. 13, consta decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

desprovendo o recurso e mantendo a decisão agravada.

À ref. 14 consta certidão da Gestora Judicial informando o decurso do 

prazo para o exequente apresentar os comprovantes de pagamento das 

custas e taxas judiciais.

 À ref. 16 consta a juntada de petição de intervenção no processo na 

forma de assistência litisconsorcial.

 Pois bem.

Como outrora delineado na decisão inicial, não cabe ao Poder Judiciário 

assumir o ônus das despesas de quem tem condições de fazê-lo, sob 

pena de prejuízo daqueles que realmente comprovem a sua 

impossibilidade.

Assim tenho que o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto indefiro a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 

485, inciso I, c/c 290, do CPC.

Proceda-se ao cancelamento da distribuição como dispõe o artigo 290 do 

CPC.

P.R.I.

 Dispenso a intimação da parte executada, uma vez que esta sequer 

chegou a ser citada.

 Deixo de analisar o pedido formulado à ref. 16, ante o indeferimento da 

petição inicial.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58394 Nr: 1503-81.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONALDO DE SOUZA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 TJMT-0096001) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. É inviável a discussão sobre o excesso 

de execução, modo deaplicação de juros e correção monetária por meio 

de exceção de pré-executividade, o que deve ocorrer em sede de 

impugnação, já que não se trata de questões de ordem pública. (Agravo 

de Instrumento nº 0135582-67.2015.8.11.0000, 3ª Câmara Cível do TJMT, 

Rel. Maria Aparecida Ribeiro. j. 07.11.2016, DJe 14.11.2016). Ante o 

exposto, tendo em vista a incompatibilidade da exceção de 

pré-executividade com a matéria alegada, rejeito a exceção em tela e 

determino o prosseguimento do feito. Decorrido o prazo recursal, 

CUMPRA-SE integralmente a determinação inicial. Intimem-se. Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71183 Nr: 4862-68.2017.811.0088

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA DA SILVA CAMILO, NELCI DA SILVA, DARCI 

COAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A Lei nº 11.294/09 estabeleceu novos parâmetros para os registros civis 

tornando possível a inclusão do sobrenome do padrasto ou madrasta nos 

registros do enteado.

No caso em apreço, a requerente busca a alteração de seu nome para 

que passe a constar o sobrenome de seu padrasto. Assinaram a petição 

inicial a autora, a genitora e o padrasto.

 Pois bem. A lei 11.924, de 17 de Abril de 2009, juntamente com as 

grandes inovações trazidas pelo Código de Direito Civil, trouxe uma 

novidade que reflete nas relações familiares constituídas pelo vínculo 

afetivo, alterando o artigo 57 da Lei nº. 6.015:

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e 

motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por 

sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado 

e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 

110 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).

§ 8o O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos 

§§ 2o e 7o deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no 

registro de nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto 

ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem 

prejuízo de seus apelidos de família. (Incluído pela Lei nº 11.924, de 2009)

Assim, determino que a parte autora emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para que retifique o nome que deseja, considerando que o 

patronímico do genitor deve ser mantido.

 No mesmo prazo, deverá trazer ao processo certidões negativas de 

antecedentes criminais da justiça estadual e federal, bem como certidões 

negativas de protesto dos locais onde reside e já eventualmente residiu 

nos últimos 5 (cinco) anos.

 Após, conclusos.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2019 - FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que nos termos dos artigos 436 a 446 do Código de 

Processo Penal (Incluído pela Lei n° 11.689, de 2008) se acham alistados 

para servirem no TRIBUNAL DO JÚRI do ano de dois mil e dezenove, os 

cidadãos abaixo relacionados: Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O 

alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de 

notória idoneidade. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).
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* O Edital 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24752 Nr: 988-83.2010.811.0100

 AÇÃO: Herança Jacente->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: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IRACINO FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS LOPES GONÇALVES, ELIANE 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, JUAREZ DE LIMA, LUZIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Intimação do Dr. Tiago José Lipsch, OAB/MT 23.383 para que, no prazo 

de 10 (dez) dias indique e qualifique os demais herdeiros, se houver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22984 Nr: 690-28.2009.811.0100

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELCHIADES LEOCADIO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:MT 9721-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, informe os dados bancarios, bem como 

número de CPF para a expedição do Alvará.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25151 Nr: 165-79.2010.811.0110

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. D. I. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 

LTDA/COMERCIO 2 IRMÃOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO BATISTA 

DE FARIA, para devolução dos autos nº 165-79.2010.811.0110, Protocolo 

25151, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99682 Nr: 3166-55.2017.811.0101

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DE ALMEIDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON ALVES DE MORAIS, NEULY DE 

OLIVEIRA ANDRADE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER - 

OAB:19892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 Autos Virtuais (ID. 99682)

Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas.

Diante disso, declaro SANEADO o processo.

2. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) existência de compra e 

venda do caminhão ou a existência da sociedade entre as partes; b) em 

havendo sociedade entre as partes, quem deu causa à dissolução; c) 

existência de danos materiais e morais sofridos pelo autor; d) se são 

devidos aluguéis à parte Requerida

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 14:00 horas.

4.1 Intimem-se as partes para comparecerem e prestarem depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Cláudia, 28 de outubro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88161 Nr: 1581-36.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elly Carvalho Júnior - 

OAB:6132-B/MT

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100649 Nr: 218-09.2018.811.0101
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGANFREDO & SEGANFREDO LTDA. EPP, Daiane 

Seganfredo, NELSON EXPEDITO SEGANFREDO, SALETE LUCIA 

SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100802 Nr: 299-55.2018.811.0101

 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: IRENE PANULLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320, LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - 

OAB:MT 18.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER APARECIDO 

REINALDO - OAB:316165, XAENIA BEZERRA XAVIER - OAB:309405 

OAB/SP

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100653 Nr: 221-61.2018.811.0101

 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: ROBERTO FALCÃO STAHNKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40.321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 2. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) quem fez a negociação 

dos grãos: o autor ou a Requerida; b) a inadimplência ou não da 

Requerida; c) a comprovação da conduta imputada ao Réu; d) a 

comprovação do nexo causal entre a eventual conduta e o resultado 

danoso; e) a existência de danos materiais e morais sofridos pelo Autor.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 30 de 

janeiro de 2019, às 09:00 horas.

4.1 Intimem-se as partes para comparecerem e prestarem depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO. (...) 4.3 (...) 5. Determino ainda a 

produção de prova documental acerca dos supostos danos materiais 

sofridos e alegados pelo autor, devendo juntar tais documentos no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Com a juntada, intime-se a parte Requerida para ciência e eventual 

impugnação em igual prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100630 Nr: 210-32.2018.811.0101

 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: ASSIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40.321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 (...) 2. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) quem fez a negociação 

dos grãos: o autor ou a Requerida; b) a inadimplência ou não da 

Requerida; c) a comprovação da conduta imputada ao Réu; d) a 

comprovação do nexo causal entre a eventual conduta e o resultado 

danoso; e) a existência de danos morais sofridos pelo Autor.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 30 de 

janeiro de 2019, às 10:00 horas.

4.1 Intimem-se as partes para comparecerem e prestarem depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). (...) 5. Acerca 

do pedido constante no item “b” da réplica, tal providência incumbe à parte 

e ao Ministério Público, eis que sua função é fiscalizar a autoridade 

policial, razão pela qual a parte autora poderá solicitar providências 

diretamente ao delegado ou ao parquet. Assim, INDEFIRO o pedido.

6. Intime-se ainda a parte autora para efetuar o recolhimento das demais 

parcelas das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias.

7. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100192 Nr: 3399-52.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ALVES DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes:

A) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula;

B) o período de carência exigido.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 12 de 

março de 2019, às 16:30 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.
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5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99188 Nr: 2899-83.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA PEREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes: a) 

qualidade de segurado especial do(a) de cujus; b) dependência 

econômica; c) carência legal.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 12 de 

março de 2019, às 16:00 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca bem como o depoimento pessoal da parte Autora, devendo ser 

informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que arrolou a 

testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 

do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98189 Nr: 1002115-78.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO LOPES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RODRIGUES MACHADO - 

OAB:MT 22410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, conforme 

certidão constante na Ref. 24, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

Cláudia, 28 de outubro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97436 Nr: 2016-39.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes: a) 

qualidade de segurado do(a) de cujus e se for de baixa renda; b) 

dependência econômica.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 12 de 

março de 2019, às 15:30 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca bem como o depoimento pessoal da parte Autora, devendo ser 

informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que arrolou a 

testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 

do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97283 Nr: 1933-23.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes:

A) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula;

B) o período de carência exigido.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 12 de 

março de 2019, às 15:00 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 
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de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97055 Nr: 1799-93.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA DIAS NUNES CORREIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes:

A) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula;

B) o período de carência exigido.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 12 de 

março de 2019, às 14:30 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96193 Nr: 1364-22.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ASSIS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes:

A) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula;

B) o período de carência exigido.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 12 de 

março de 2019, às 14:00 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96165 Nr: 1351-23.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA SANTOS OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes:

A) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula;

B) o período de carência exigido.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 12 de 

março de 2019, às 13:30 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).
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A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95855 Nr: 1205-79.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZALINA ROCHA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes: a) 

qualidade de segurado especial do(a) de cujus; b) dependência 

econômica.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 07 de 

fevereiro de 2018, às 13:00 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca bem como o depoimento pessoal da parte Autora, devendo ser 

informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que arrolou a 

testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 

do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95851 Nr: 1203-12.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes:

A) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula;

B) o período de carência exigido.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 16:30 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95850 Nr: 1202-27.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA PAIVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes:

A) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula;

B) o período de carência exigido.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 15:30 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.
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5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95693 Nr: 1133-92.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPMDS, ROSELI MARTINS MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes: a) 

qualidade de segurado especial do(a) de cujus; b) dependência 

econômica.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 14:30 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca bem como o depoimento pessoal da parte Autora, devendo ser 

informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que arrolou a 

testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 

do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95661 Nr: 1108-79.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON OSMAR BERNAL VALDOVINOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes: a) 

qualidade de segurado especial do(a) de cujus; b) dependência 

econômica.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 26 de 

fevereiro de 2019, às 15:30 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca bem como o depoimento pessoal da parte Autora, devendo ser 

informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que arrolou a 

testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 

do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95653 Nr: 1102-72.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES PLEIFER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes:

A) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula;

B) o período de carência exigido.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 26 de 

fevereiro de 2019, às 14:30 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca bem como o depoimento pessoal da parte Autora, devendo ser 

informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que arrolou a 

testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 

do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95652 Nr: 1101-87.2017.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 484 de 585



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PEREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes:

A) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula;

B) o período de carência exigido.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 26 de 

fevereiro de 2019, às 13:30 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca bem como o depoimento pessoal da parte Autora, devendo ser 

informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que arrolou a 

testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 

do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94818 Nr: 705-13.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes:

A) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula;

B) o período de carência exigido.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 13:30 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca bem como o depoimento pessoal da parte Autora, devendo ser 

informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que arrolou a 

testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 

do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95855 Nr: 1205-79.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZALINA ROCHA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem para retificar o ano da audiência para 2019. Assim, 

foi designada AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 07 

de fevereiro de 2019, às 13:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81062 Nr: 211-90.2013.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Dalmaso Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Eduardo Hoff da Silva - 

OAB:MT6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado TIAGO PAHECO DOS SANTOS, OAB/MT n° 

1761/O para DEVOLUÇÃO, “NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS”, dos 

presentes autos que encontram-se em carga com Vossa Senhoria e que 

até a presente data não foram devidamente devolvidos. Outrossim, 

informo que caso os autos não sejam devolvidos no prazo estipulado, 

serão tomadas as medidas previstas na CNGC-GJ/MT – Art. 431, Seção 

10 do Capítulo II e seguintes, “O Gestor judiciário manterá rigoroso controle 

sobre os prazos de devolução de autos em carga, providenciando a 

cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, por 

correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução no 

prazo 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."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103492 Nr: 1621-13.2018.811.0101

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS VALERIO BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA KARLA GOMES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi redesignado o dia 12/12/2018 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 
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partes e dar ciência ao MP.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010105-17.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA DEPRA ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTONIEL DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão da Contadoria Judicial.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-77.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KRAFT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE INGLEZ DA SILVA OAB - PR69711 (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA OAB - PR39549 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Tentada a conciliação, restou inexitosa. Deixo de designar outra 

audiência de instrução e julgamento em razão do autor ser pessoa idosa e 

ter passado mal na última audiência, em razão dos fatos narrados na 

inicial. Assim, declaro encerrada a instrução processual. 2. Intimem-se as 

partes para alegações finais no prazo comum de 10 (dez) dias. 3. Em 

seguida, conclusos para sentença. Cláudia, 29 de outubro de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-68.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GUEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PETRI OAB - MT0014317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FARINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO(A))

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. A fim de comprovar o alegado na petição inicial no tocante ao 

alegado na petição inicial e contestação, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 09:00 horas. 2. Ficam 

as partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob pena de 

arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até três (03) 

testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que entenderem 

necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem consigo as 

testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. Diligências 

necessárias. Cláudia, 29 de outubro de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-47.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ERCULES LOPES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Ante o pedido da parte Requerida e privilegiando a conciliação 

entre as partes, designo audiência de conciliação com a Sra. Conciliadora 

para o dia 09 de novembro de 2018, às 14:40 horas. 2. Intimem-se as 

partes, por meio de seus procuradores, via DJE. 3. Caso não seja obtida a 

conciliação, voltem conclusos. Cláudia, 29 de outubro de 2018. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-98.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS GOELZER ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. A fim de comprovar o alegado na petição inicial, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 09:30 horas. 2. Ficam as partes advertidas que deverão comparecer 

pessoalmente sob pena de arquivamento ou revelia, bem como de que 

poderão trazer até três (03) testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e 

demais provas que entenderem necessárias. Em não sendo possível as 

partes trazerem consigo as testemunhas, podem requerer, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias da audiência, a intimação das 

mesmas pela Secretaria. Determino ainda o depoimento pessoal da parte 

autora, nas penas da lei. Intime-se-a pessoalmente para o ato. 3. 

Diligências necessárias. Cláudia, 29 de outubro de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000100-16.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA APARECIDA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 27/11/2018 Hora: 

13:30, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000103-68.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CLAUDIA S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 27/11/2018 Hora: 

14:00, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1000118-37.2018.8.11.0101
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Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DE LOURDES ZANDARIN VILLELA MAGALHAES 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUSVEL MIOTO (EMBARGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 27/11/2018 Hora: 

14:30, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000110-60.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BERALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 04/12/2018 Hora: 

14:40, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000109-75.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PAULO FRANKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Átila Cristiano Lima da Costa OAB - MT14872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 04/12/2018 Hora: 

15:00, na sede deste Juizado Especial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-10.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AURIA RIBEIRO MONTHAY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO(A))

ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI OAB - MT0014043A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARBON ANDERLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILMAR SOKOLOVSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

WANDER AGUILERA (TERCEIRO INTERESSADO)

AILSON DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

NEUSA CLACI PERRUT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010056-10.2013.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: AURIA RIBEIRO MONTHAY Executado: REQUERIDO: 

RAFAEL BARBON ANDERLE Vistos. 1. Tratando-se de cumprimento de 

sentença, proceda a Secretaria as alterações necessárias no sistema. 2. 

Nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte executada para que efetue o pagamento da dívida no 

valor apresentado na última atualização trazida na id. 14352036 , no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no montante 

da condenação no percentual de 10% (dez por cento). 3. Certificado o 

não pagamento, à Contadora Judicial para incidência da multa prevista e 

atualização do débito. 4. Após, conclusos para análise de penhora on line 

e/ou RENAJUD, caso constem como pedidos. 5. Diligências necessárias. 

Cláudia,29 de outubro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-21.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.R. CARVOARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010096-21.2015.8.11.0101 Promovente: 

REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO Promovido: REQUERIDO: 

L.R. CARVOARIA LTDA - ME Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO 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. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de ação de cobrança proposta por VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO em face de L.R. CARVOARIA LTDA ME, aduzindo em síntese, 

que é credora da quantia de R$ 7.000,00, consubstanciada em cheque 

emitido por este(a) e que não foi pago conforme combinado. Designada 

audiência de conciliação, a parte reclamada compareceu, mas não ofertou 

contestação (id.10422818). Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que o litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste 

necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de 

instrução. Apesar de devidamente citada, a reclamada em que pese 

presente na audiência de conciliação, não apresentou contestação. Não 

há necessidade de maiores delongas, eis que embora a Requerida não 

tenha ofertado contestação, não negou o débito existente. Diante disso, a 

procedência do pedido é medida de rigor. III – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, julgo 

PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor R$ 7.000,00 

(sete mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a data da citação e atualização monetária pela variação do 

INPC/IBGE, desde a data do vencimento do título. Sem custas e honorários 

advocatícios em face de expressa disposição legal (art. 55 da Lei n. 

9099/95). P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de estilo. Cláudia, 29 de outubro de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-90.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DOS SANTOS SANGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000162-90.2017.8.11.0101 Promovente: 

REQUERENTE: MARCIO ALVES DOS SANTOS SANGI Promovido: 

REQUERIDO: ATACADAO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO 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. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de ação de cobrança proposta por MARCIO ALVES DOS 
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SANTOS SANGI em face de ATACADÃO, aduzindo em síntese, que 

sofreu abalo de ordem moral ao ter falta de autorização para o débito da 

compra efetuada no estabelecimento da parte Requerida, tendo que fazer 

empréstimo para quitar a compra e somente passados alguns dias o débito 

foi estornado. Designada audiência de conciliação, a parte reclamada 

compareceu, mas não ofertou contestação (id. 11145673 e certidão de id. 

13220165). Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de 

produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução. 

Apesar de devidamente citada, a reclamada em que pese presente na 

audiência de conciliação, não apresentou contestação. Não há 

necessidade de maiores delongas, eis que embora a Requerida não tenha 

ofertado contestação, não negou a relação jurídica existente entre as 

partes. Acerca do pedido de restituição, INDEFIRO eis que houve o 

estorno do débito na conta corrente da parte autora no dia 22.08.2017, 

conforme extrato bancário. Da mesma forma, entendo que não há como 

acolher o pedido de repetição de indébito, eis que conforme se trata de 

operações financeiras, não haveria como a parte Requerida constatar se 

houve ou não efetivamente o débito e por conseguinte o pagamento da 

compra realizada. Acerca dos danos morais, o caso em comento tem 

arcabouço no Código de Defesa do Consumidor, a teor do artigo 14, por 

se tratar de prestação de serviços, sendo a responsabilidade objetiva, na 

qual não se discute a existência de culpa, mas apenas que seja 

comprovado o dano e o nexo de causalidade entre a parte Requerente e o 

prestador de serviços. Ademais, a parte Requerida não comprovou 

qualquer causa excludente de responsabilidade (art. 14, §3º da Lei nº 

8.078/90), até porque não ofertou contestação. Deste modo, a parte 

Requerida deve responder pela má prestação de seus serviços, 

independentemente de se perquirir sobre a existência de culpa. Haja vista 

a ausência de provas produzidas pela parte Requerida sobre alguma 

excludente de responsabilidade civil (artigo 373, II do Código de Processo 

Civil), não se desincumbindo do ônus da prova esta mostrou-se uma 

prática abusiva que gera dano moral à pessoa lesada. Isso porque além 

do autor ter sido informado na fila do caixa que o banco não autorizou a 

transação de débito, mesmo tendo saldo positivo em sua conta bancária e 

com a demonstração via extrato bancário, que o débito foi finalizado, teve 

que aguardar receber a ajuda de amigos que lhe emprestaram o valor da 

compra, para poder efetuar o seu pagamento. A meu ver, tal situação 

ultrapassa o mero aborrecimento. Não foi o caso de ao ter negada a 

autorização de débito, o consumidor simplesmente utiliza a opção crédito 

ou cheque. No caso vertente, o Autor, que reside em município que dista 

cerca de 80km, da cidade de Sinop/MT, domicílio da parte Requerida, teve 

que aguardar levantar o numerário para pagar. Necessitava das 

mercadorias para seu pequeno comércio. Teve que aguardar seis dias 

para ter o valor estornado em sua conta bancária. De outra banda, a parte 

Requerida não fez qualquer alegação e prova de que não agiu com culpa 

e logo constatada a duplicidade no pagamento, o imediato estorno. Não fez 

prova de que foi a mesma quem requereu o estorno do débito. Portanto, 

restou comprovada a responsabilidade na conduta da parte Requerida, 

pois no sistema do CDC, é dever e risco profissional do fornecedor de 

serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas 

imperativas. No que tange ao quantum indenizatório, o valor arbitrado deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. O prejuízo moral experimentado pela parte 

Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Assim, a eficácia da contrapartida pecuniária 

está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo 

que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante ao causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Não é outro o entendimento do STJ, conforme se denota da 

leitura de trecho do voto da lavra do Ministro Sidnei Beneti no REsp n° 

786.239-SP: “Com efeito, a indenização por danos morais tem como 

objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de 

cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que 

importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o 

ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao 

ofensor. Por esse motivo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça orienta que o valor da indenização por dano moral não escapa ao 

seu controle, devendo ser fixado com temperança.” Por tudo isso, a 

fixação do valor da indenização pelos danos morais deve atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo caráter reparatório 

e compensatório em relação à vítima, e inibitório e punitivo em relação ao 

autor do dano. Diante disso, sopesando os princípios ora invocados bem 

como as peculiaridades do presente caso, entendo como suficiente ao 

caso em apreço a fixação de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 20, da 

Lei 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a parte reclamada 

ao pagamento do valor R$ 3.000,00 (três mil reais ), a título de danos 

morais ao autor, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e 

correção monetária a partir da data de arbitramento, (Súmula 362 do STJ e 

Súmula 16 do TRU/TJMT), segundo índice do INPC/IBGE. Sem custas e 

honorários advocatícios em face de expressa disposição legal (art. 55 da 

Lei n. 9099/95). P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as cautelas de estilo. Cláudia, 29 de outubro de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-96.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.R. CARVOARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei. 

9.099/95. Trata-se de execução de título extrajudicial (cheques), em que 

se pleiteia o pagamento atualizado de R$ 13.781,09 referente aos cheques 

emitidos pela parte Reclamada acostados à inicial. Primeiramente, cumpre 

destacar que a parte Reclamante não detém legitimidade ativa no presente 

feito, sendo possível o seu reconhecimento de ofício por parte do julgador, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3º, do Código de 

Processo Civil), haja vista se tratar de uma das condições da ação, 

tratando-se de tema já pacificado em nossos Tribunais: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. 

CHEQUE NOMINAL PRESCRITO. ENDOSSO NÃO VERIFICADO. 

ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. AÇÃO EXTINTA. A legitimidade das 

partes, por tratar-se de uma das condições da ação, é questão de ordem 

pública, que pode ser conhecida de ofício pelo julgador, em qualquer 

tempo e grau de jurisdição, ex vi legis do §3º do art. 267 do CPC. O 

cheque ao portador transmite-se por endosso, que se opera por mera 

tradição. Todavia, no caso do cheque nominal, dispõe o art. 19, da Lei 

7357/85, que o endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de 

alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário, com 

poderes especiais. Assim, considerando que a ação monitória vem 

amparada em cheque nominal a terceiro, a ausência de endosso retira a 

legitimidade da parte embargada/autora para a cobrança do mesmo. 

DECLARARAM, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DO FEITO, POR ILEGITIMIDADE 

ATIVA E JULGARAM PREJUDICADO O APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70049572936, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 28/08/2014). Os 

cheques que embasam a execução não foram emitidos em favor da parte 

autora, tampouco a ela foi endossado. O art. 19, §1º, da Lei n. 7.357/85, 

dispõe sobre o endosso em branco: Art. 19 - O endosso deve ser lançado 

no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou 

seu mandatário com poderes especiais. § 1º O endosso pode não 

designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do 

endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso 

do cheque ou na folha de alongamento. Do título encadernado ao feito 

executivo, verifica-se ter ele sido emitido nominalmente a “Auto Posto 

Renascer”, não se denotando do verso qualquer endosso em favor da 

parte Reclamante, existindo apenas em um dos cheques a assinatura de 

pessoa diversa da pessoa do autor. Estando o cheque nominal a terceira 

pessoa e, inexistindo o endosso da respectiva destinatária em favor do 

portador do título, carece esse de legitimidade para pleitear o seu 

pagamento. Sobre o tema, é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. ILEGITIMIDADE ATIVA. Os cheques 
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executados estão nominais a terceiro e não foram endossados, sendo 

que a mera declaração de crédito não tem o condão de legitimar o ora 

exequente para interpor a presente execução, especialmente 

considerando que devem ser observadas as características da 

cartularidade e da literalidade inerentes aos títulos de crédito em questão. 

Indeferimento da inicial em face do reconhecimento da ilegitimidade ativa 

que vai mantido. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70059173914, 

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

Tregnago Saraiva, Julgado em 22/05/2014). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. 

ENDOSSO. LEGITIMIDADE. A caracterização da legitimidade do portador do 

cheque emitido nominalmente a terceira pessoa depende da comprovação 

de que a transmissão foi realizada pelo endosso, conforme determina o 

art. 17, da Lei nº 7.357/85 (lei do cheque). A transmissão do crédito 

contido em um cheque pode se dar através do endosso em branco, o qual 

ocorre mediante a simples assinatura do endossante no verso da cártula, 

de maneira que não basta a mera aposição do nome do terceiro como 

beneficiário do título no seu anverso. Em relação aos títulos em que 

inexiste a comprovação de endosso regular, ilegítima é a parte embargada 

para cobrá-los em ação de execução. (Apelação Cível Nº 70055946396, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 28/08/2013). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES NOMINAIS SEM 

ENDOSSO. EXECUÇÃO PROPOSTA POR TERCEIRO. DEMONSTRADO QUE 

O EXEQÜENTE NÃO DETÉM LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA 

PROPOR EXECUÇÃO DE CHEQUES NOMINAIS EMITIDOS EM FAVOR DE 

BENEFICIÁRIO QUE NÃO OS ENDOSSOU, IMPÕE-SE A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO (ART. 267, 

VI, DO CPC).(TJ-DF , Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 

11/11/2009, 2ª Turma Cível). Assim, de ofício, julgo EXTINTA a ação de 

execução por ilegitimidade ativa, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios em face de expressa disposição legal (art. 55 da Lei 9099/ 

95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo. Cláudia, 29 de outubro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-81.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.R. CARVOARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010092-81.2015.8.11.0101 Promovente: 

REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO Promovido: REQUERIDO: 

L.R. CARVOARIA LTDA - ME Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO 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. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de ação de cobrança proposta por VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO em face de L.R. CARVOARIA LTDA ME, aduzindo em síntese, 

que é credora da quantia de R$ 8.000,00, consubstanciada em cheque 

emitido por este(a) e que não foi pago conforme combinado. Designada 

audiência de conciliação, a parte reclamada compareceu, mas não ofertou 

contestação (id. 12639731 e certidão de id. 13221368). Nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Apesar de devidamente 

citada, a reclamada em que pese presente na audiência de conciliação, 

não apresentou contestação. Não há necessidade de maiores delongas, 

eis que embora a Requerida não tenha ofertado contestação, não negou o 

débito existente. Diante disso, a procedência do pedido é medida de rigor. 

III – DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 20, da Lei 

9.099/95, julgo PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, condenando a parte reclamada ao pagamento do 

valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês desde a data da citação e atualização monetária pela 

variação do INPC/IBGE, desde a data do vencimento do título. Sem custas 

e honorários advocatícios em face de expressa disposição legal (art. 55 

da Lei n. 9099/95). P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as cautelas de estilo. Cláudia, 29 de outubro de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-60.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIO WINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 1000164-60.2017.811.0101 Requerente: JOSÉ ELIO WINK 

Requerido: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A SENTENÇA I – 

RELATÓRIO 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. II – 

FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que o litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste 

necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de 

instrução. A presente controvérsia cinge-se em verificar se a negativação 

foi devida ou não e em sendo indevida, se configurou abalo moral passível 

de indenização. Alega a parte autora na inicial que é indevida restrição 

inserida no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, 

eis que efetuou o pagamento via boleto do débito existente, mas mesmo 

diante disso, seu nome foi inserido em tal sistema, lhe acarretando 

suspensão de crédito. Não obstante o empenho do digno patrono da parte 

autora, o pedido inicial não merece acolhimento. Ao analisar detidamente a 

prova produzida, verifica-se que o extrato trazido pelo autor refere-se ao 

mês julho/2017 e o débito somente foi pago em agosto de 2017. Ou seja, a 

inserção estava correta, eis que o débito ainda estava pendente. A 

análise de todo o conjunto probatório dos presentes autos converge para 

o acolhimento das alegações na defesa apresentada pela parte 

Requerida, consistente no exercício regular de direito pela negativação, 

em razão do inadimplemento do débito apontado. Nesse sentido: 

"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de inclusão indevida do 

nome do apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Existência de 

relação jurídica entre as partes comprovada. Dívida exigível. Apontamento 

regular em cadastro de inadimplentes. Incabível a indenização pretendida. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (Ap. n. 

1050511-25.2013.8.26.0100, Rel. Des. Rosangela Telles, 2ª Câmara de 

Direito Privado TJSP, DJ 19.12.2014). “BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO 

DEVIDA EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO Nº 519959779. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. AUSÊNCIA 

DE DANO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO 

PROVIDO.” (TJPR - 16ª C.Cível - 0017481-64.2014.8.16.0001 - Curitiba - 

Rel.: Lauro Laertes de Oliveira - J. 11.07.2018). Ademais, impende 

observar que a partir da contestação apresentada não houve nenhuma 

manifestação contundente, rechaçando os fatos e documentos 

apresentados. Portanto, não há como reconhecer que a inscrição no rol 

dos inadimplentes foi indevida. Por consequência, sendo legítimo o 

apontamento, rejeita-se o pedido de indenização por danos morais, pois a 

parte Requerida agiu no exercício de seu direito. III – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil e revogo a tutela 

antecipada concedida no ID. 10375440. Sem condenação de custas e 

honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 29 de outubro 

de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito
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Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68866 Nr: 1408-97.2015.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cristina Silverio 

Fernandes - OAB:2684 OAB/MS

 Vistos.

Trata-se de ação de guarda entre as partes em epígrafe.

Devidamente citada, em sede de contestação a parte requerida 

reconheceu a procedência do pedido formulado na ação.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou favoravelmente.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Sem maiores delongas, com fulcro no art. 487, inciso II, alínea a, do CPP, 

HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido, bem como 

extingo a ação com JULGAMENTO DE MÉRITO.

DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita à parte requerida.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, os quais FIXO no mínimo legal, com as 

ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.

TRANSITADA em julgado a sentença, se necessário, EXPEÇA-SE certidão 

de honorários em favor dos advogados dativos que atuaram no feito.

Após, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

praxe.

P. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83571 Nr: 4344-27.2017.811.0105

 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: CDCR, MCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMB, RD

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

de Mato Grosso - Colniza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B, POLIANA POLTRONIERI - OAB:24.475/MT

 Vistos.

Considerando que o acordo homologado pôs fim ao processo, 

CUMPRA-SE as determinações constantes da sentença retro.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83807 Nr: 4486-31.2017.811.0105

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Pastro, Marinete Reco Biavatti Pastro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES 

- OAB:21.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a conversão da separação 

judicial de ANTONIO PATRO e MARINETE RECO BIAVATTI em divórcio, o 

que faço com fundamento no artigo 226, § 6° da Constituição 

Federal/1988, artigo 1.580, § 2° do Código Civil e artigo 25, caput, da Lei 

Federal n.º 6.515/77.O nome da cônjuge virago reger-se-á como as partes 

optaram nos autos.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.CONDENO ambas as partes ao pagamento de 

custas processuais.DESCABE condenação ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios.Se necessário, depois de transita em julgado a 

sentença, EXPEÇA-SE certidão de honorários.Após as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e anotações de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público.P.I.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67580 Nr: 540-22.2015.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCEDA-SE com a atualização da representação processual da parte 

requerida junto ao sistema APOLO.

EXPEÇA-SE alvará como requerido às fls. 102/104 e 132.

Após, aguarde-se manifestação das partes pelo prazo de trinta dias.

No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29351 Nr: 533-11.2007.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos; Vieram os autos conclusos para inclusão em pauta da reunião do 

Tribunal do Júri.Eis o relatório (art. 423, inciso II, do Código de Processo 

Penal).Não há irregularidades a serem sanadas, tampouco existem 

requerimentos feitos pelas partes, nos termos do art. 423, do CPP.Designo 

para o dia26 de Abrilde 2019, as 08h30min, a sessão plenária de instrução 

e julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca.NOTIFIQUE-SE 

pessoalmente o Ministério Público,o Advogado e o acusado, a fim de que 

compareçam para os debates, a ser realizado no plenário da Câmara dos 

Vereadores de Colniza-MT, no endereço Avenida do Contorno, s/nº, 

Centro, Colniza-MT.NOTIFIQUEM-SE as testemunhas arroladas nas 

movimentaçõesde fls. 364 e 372, respectivamente, que deverão prestar 

depoimento em plenário, no dia marcado para o julgamento em 

apreço.OFICIE-SE a Câmara dos Vereadores de Colniza-MT informando a 

realização de Sessão Plenária na data supramencionada.OSr.Gestor 

JudiciárioPROVIDENCIARÁ o preparo do presente processo para o 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as 

formalidades legais e de estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário e 

intimando-se o réu em tempo hábil para o julgamento ora designado.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39513 Nr: 953-11.2010.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walli Schneider Marques

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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 Trata-se de Cumprimento de Sentença envolvendo as partes em epígrafe.

Às fls. 154/155 foi juntada aos autos pela parte autora informação de que 

o crédito foi devidamente quitado.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

Ante a notícia do pagamento do débito pela executada, impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Por sua vez, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme a 

prova colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, I, do Código de Processo Civil.

 Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

de sucumbência.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63309 Nr: 201-18.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEITÃO DA SILVA vulgo Marcão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Vistos...

À SECRETARIA para:

1. AGUARDAR devolução da Precatória;

2. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35200 Nr: 112-97.2011.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU, DAMIÃO CARLOS 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/O, NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT, VÍTOR RONDON BORGES DE CAMPOS - OAB:OAB/MT 

13.142

 Vistos...

À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62783 Nr: 1143-84.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054

 Vistos...

À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28848 Nr: 257-95.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RAMOS DA SILVA, GILMAR DA 

SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Vistos em correição...

Vistas às Defesas para alegações (inclusive a de Gilmar, pois 

apresentada antes da feita pelo Ministério Público).

 Após, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33226 Nr: 83-43.2014.811.0034

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFM, CRG, AGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CARVALHO MARIANO - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 Vistos etc.

Inicialmente, observo que até o presente momento não fora decretada a 

revelia do requerido Alessandro, embora transcorrido o prazo para 

contestar à ref. 56.

Desta forma, considerando que foi chamado para integrar a relação, mas 

preferiu manter-se inerte, DECRETO A REVELIA com fundamento no artigo 

344 do CPC.

Contudo, considerando que a lide versa sobre direitos de crianças e 

adolescentes (indisponíveis), a revelia não produzirá o efeito de 

presunção de veracidade das alegações de fato do autor, nos termos do 

inciso II, artigo 345 do CPC.

Por outro lado, considerando as informações contidas nos ofícios de refs. 

152 a 155, a adolescente Kettlyn ainda encontra-se em situação de risco, 

vez que até o último relato não estava matriculada em nenhuma instituição 

de ensino.

Assim, DEFIRO o pedido do Ministério Público referente à intimação do 

Conselho Tutelar para informar se ela já está matriculada e frequentando 

regularmente a escola, portanto, EXPEÇA-SE ofício para este fim, devendo 

o órgão apresentar as informações em 15 (quinze) dias.

Ademais, considerando a situação financeira da genitora Leidiane, 

relatada nos citados ofícios, também DEFIRO a expedição de ofício ao 

CRAS para inclusão da família em programas assistenciais disponíveis, 

devendo relatar as providências adotadas em 15 (quinze) dias.

Quanto a continuidade dos acompanhamentos, considerando que o 

processo já tramita há longo tempo (4 anos), a Equipe Multidisciplinar do 

Juízo deverá realizar estudo na residência dos três irmãos, explanando 

sobre a atual situação e se persistem as situações de risco, apresentando 

relatório em 15 (quinze) dias.

Depois de cumpridas as diligências, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 41802 Nr: 556-58.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLERINA GONZAGA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 556-58.2016.811.0034

 Código nº. 41802

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Olerina Gonzaga Pinto, 

em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV’s acostados à ref. 58 e 59.

À ref. 63 a exequente indica a conta para a transferência dos valores, 

bem como expedição de alvará e informa que o requerido não implantou o 

benefício até a presente data.

INTIME a autarquia ré para que comprove a implantação do benefício, 

destacando a data em que ela foi efetuada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de aplicação de multa diária que desde já arbitro em R$ 100,00 

(cem reais).

Determino que o Senhor Gestor realize os procedimentos necessários 

para a liberação do alvará para levantamento dos valores depositados.

Com a informação do INSS, diga a autora em 05 (cinco) dias, e após, 

conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 41805 Nr: 558-28.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Maria da Glória

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Processo nº. 558-28.2016.811.0034

 Código nº. 41805

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Lazara Maria da 

Glória, em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV’s acostados à ref. 62 e 63

À ref. 65 a exequente indica a conta para a transferência dos valores, 

bem como expedição de alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8913 Nr: 34-12.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Cássia Barbacena Silva, Amanda Leila 

Barbacena Silva, Jairo João Pasqualotto, Maria Angélica Barbacena Silva, 

Giovani Bianchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Márcio Silva Ratto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT, 

Jairo João Pasqualotto - OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT, Jonattas 

Afonso Oliveira Pacheco - OAB:21750-0

 Vistos etc.

Diante da permanência do executado em inadimplência, intime-se a 

exequente para manifestar-se acerca da certidão de fl. 859, requerendo o 

que de direito e apresentando planilha atualizada do débito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 25 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32043 Nr: 756-70.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guaracy Sales Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Brandão Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Mendes Ferreira Junior 

- OAB:16052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - D. Aquino-MT. - OAB:

 Vistos etc.

Diante da certidão de fl. 166, revogo a nomeação de fl. 162.

Por outro lado, considerando que as partes demonstram vontade de 

solucionar o conflito de forma consensual, designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de novembro de 2018, às 15h.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56907 Nr: 1866-31.2018.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Tavares Peixoto, Raiane Anity 

Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O recurso interposto pelo polo passivo da ação principal tem como regra 

o efeito suspensivo, o que se dá ope legis (por força de lei), como se vê 

do disposto no caput do artigo 1.012 do CPC, in verbis:Art. 1.012. A 

apelação terá efeito suspensivo.O próprio artigo prevê hipóteses que 

excepcionam tal regra, afastando-se o efeito suspensivo, em seu 

§1º.Contudo, tanto nestes autos como nos principais inexistem 

informações se o recurso foi recebido com efeito suspensivo ou se não, 

obstando a análise acerca da possibilidade do processamento do 

presente cumprimento provisório.Desta forma, cabe ao exequente trazer 

tal comprovação ao feito.Por outro lado, vê-se que o exequente 

apresentou as partes de forma genérica, contentando-se em indicar 

“VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR E OUTROS, já qualificados” e 
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“APARECIDO TAVARES PEIXOTO E OUTROS”.No entanto, considerando a 

aplicação subsidiária das disposições do cumprimento definitivo de 

sentença ao provisório, entendo que a petição inicial deverá preencher os 

requisitos do artigo 524 e, assim, deve conter “o nome completo, o número 

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no 

art. 319, §§ 1o a 3o” (inciso I).Desta forma, INTIMEM-SE os exequentes 

para emendarem e completarem a inicial em 15 (quinze) dias, indicando a 

qualificação completa de todas as partes envolvidas e comprovando o 

recebimento do recurso de apelação interposto contra a sentença sem o 

efeito suspensivo, sob pena de indeferimento da inicial.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 

26 de outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em 

substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32715 Nr: 1402-80.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio de Paula Ribeiro, Ana Ruth 

Junqueira F. P. Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B

 Vistos etc.

Considerando a suspensão prevista no artigo 10 da Lei 13340/16, a qual 

autoriza a liquidação e renegociação de dívidas de crédito rural, DEFIRO 

os pedidos do exequente às ref. 98 e 99.

Portanto, SUSPENDO o feito até 27.12.2018.

Esgotado o prazo, INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao 

feito em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautela de estilo.

Dom Aquino – MT, 25 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 50838 Nr: 2586-32.2017.811.0034

 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): Josair Jeremias Lopes, MUNICIPIO DE DOM 

AQUINO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:8548/O

 Autos nº 2586-32.2017.811.0034

Código 50838

Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa c/c preceito 

cominatório e tutela antecipada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de JOSAIR JEREMIAS LOPES e do MUNICÍPIO DE DOM 

AQUINO, todos já qualificados nos autos.

Verifico que o autor possui duas pretensões distintas, a primeira de 

condenação do Município e do Chefe do Executivo a uma obrigação de 

fazer e a segunda na condenação de Josair por ato de improbidade 

administrativa.

Ocorre que é de conhecimento deste Juízo que Josair renunciou ao 

mandato de prefeito, razão pela qual não possui mais responsabilidades 

com relação a eventuais determinações fixadas ao Poder Executivo do 

Município de Dom Aquino/MT, o que prejudica a primeira pretensão autoral, 

ao passo que traz ilegitimidade à parte com relação a ela.

Nesta medida, considerando que o processo judicial deve ser visto como 

instrumento à disposição dos indivíduos para efetivar seus direitos e que 

na presente fase o Juiz poderá determinar a correção de irregularidades 

ou vícios sanáveis (art. 352 do CPC), FACULTO AO AUTOR A EMENDA À 

INICIAL E DESMEMBRAMENTO DO FEITO QUANTO AO REQUERIDO JOSAIR 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Após, voltem conclusos os autos.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55587 Nr: 1294-75.2018.811.0034

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: liciuvania Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA CAMARGO DA 

SILVA - OAB:19307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório c/c Antecipação de Tutela 

LUCIUVANIA ALVES DE JESUS em desfavor de JONAS E OUTROS, 

devidamente qualificados nos autos em epífrage.

Considerando a ausência de qualificação dos requeridos e da juntada de 

matrícula do imóvel e comprovante do recolhimento das custas, 

determinou-se a emenda à inicial (ref. 4).

Devidamente intimada (ref. 7), a requerente manteve-se inerte (ref. 8).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora não cumpriu com a diligência determinada, desafiando o 

indeferimento da petição inicial.

Desta forma, não sanada a irregularidade com o complemento a exordial, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, p. ú., do CPC, 

JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 485, inc. I, do mesmo diploma legal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que não foi formada a 

triangularização processual.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 42397 Nr: 818-08.2016.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Vistos etc.

Considerando que depois do retorno dos autos à 1ª instância as partes 

nada requereram (conforme certidão de ref. 44), ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 25 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57588 Nr: 2144-32.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS DOMICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, o artigo 98 e os ss. do CPC devem ser interpretados à luz da 

Carta Magna, devendo a parte comprovar sua insuficiência de recursos.A 

requerente, in casu, acostou tão somente uma declaração de que não 

possui condições para recolher as custas sem prejuízo próprio ou à 

família, documento unilateral e que não se presta a comprovar a 

miserabilidade alegada, mormente porque a autora é microempresária, 

possuindo comércio tanto nesta Comarca como na Comarca de 

Cuiabá.Nesta medida, ante a previsão constitucional, não pode o Juízo 

conceder a benesse arbitrariamente, pautado em meras conjecturas 

acerca da condição financeira da parte.Além do mais, sendo as custas 

judiciárias 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.Salienta-se, ainda, que de acordo com o CPC os 

jurisdicionados têm a faculdade de solicitar parcelamento das custas 

processuais.Ainda, verifico que a autora não trouxe aos autos 

comprovante de endereço em seu nome.Por tal razão, INTIME-SE a 

requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, completar a 

petição inicial, trazendo comprovantes do recolhimento das custas e 

despesas processuais ou documentos hábeis a comprovar a alegada 

insuficiência de recursos, bem como comprovante de endereço, sob pena 

de ser cancelada a distribuição do feito (arts. 99, §2º, e 290 do 

CPC).Cumprida a diligência ou certificado o decurso do prazo assinalado, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57560 Nr: 2134-85.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57557 Nr: 2132-18.2018.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57551 Nr: 2130-48.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE VIANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 57532 Nr: 2126-11.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Martins Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57520 Nr: 2122-71.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE DAS VIRGENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de concessão de auxílio-doença e conversão em 

aposentadoria por invalidez ajuizada por ONOFRE DAS VIRGENS em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, partes já 

qualificadas nos autos em destaque.

Inicialmente, firmada está a competência deste juízo, forte na competência 

excepcional do §3º do art. 109 da CF.

Por outro lado, da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo códex, recebo 

a petição inicial.

Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Cite-se o réu, por remessa dos autos, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Às Providências.

Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56968 Nr: 1888-89.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES TAVEIRA LIMA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, o artigo 98 e os ss. do CPC devem ser interpretados à luz da 

Carta Magna, devendo a parte comprovar sua insuficiência de recursos.A 

requerente, in casu, acostou “declaração de hipossuficiência, indicando 

“ser pessoa realmente pobre” e “incapacitada de pagar custas, sem 

prejuízos próprio e de sua família”.Todavia, pelo comprovante de 

residência acostado a requerida possui casa própria e não há 

comprovação de que não tem atividade, visto que não acostou cópias da 

CTPS, declaração de imposto de renda, extrato de contribuição com o 

INSS, extrato de suas contas correntes, etc., deixando assim de 

apresentar provas concretas da maneira como mantêm sua subsistência, 

contentando-se em afirmar que “esta incapacitada de pagar custas do 

processo”.Nesta medida, ante a previsão constitucional, não pode o Juízo 

conceder a benesse arbitrariamente, pautado em meras conjecturas 

acerca da condição financeira da parte.Além do mais, sendo as custas 

judiciárias 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.Salienta-se, ainda, que de acordo com o CPC os 

jurisdicionados têm a faculdade de solicitar parcelamento das custas 

processuais.Por tal razão, INTIME-SE a requerente para, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, completar a petição inicial, trazendo 

comprovantes do recolhimento das custas e despesas processuais ou 

documentos hábeis a comprovar a alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (arts. 99, §2º, e 290 do 

CPC).Cumprida a diligência ou certificado o decurso do prazo assinalado, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 24 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57612 Nr: 2158-16.2018.811.0034

 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: Evellyn Batista Pereira de Lima, Alice Pereira Lima 

Amorim Faller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lucas Amorim Faller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita....Diante da 

certidão de óbito anexada, DECLARO aberto o inventário dos bens 

deixados pelo falecimento de LUCAS AMORIN FALLER, pelo rito 

sumaríssimo do arrolamento, e nomeio como inventariante ALICE PEREIRA 

LIMA AMORIM FALLER, representada por sua genitora EVELLYN BATISTA 

PEREIRA LIMA, independentemente da subscrição de termo e de 

prestação de compromisso legal, ficando, todavia, cientificado de que 

deverá bem e fielmente desempenhar as atribuições que lhe foram 

confiadas (CPC, Art. 660).INTIMEM-SE os demais herdeiros para se 

manifestarem acerca das primeiras declarações no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intime-se a inventariante para que junte aos autos prova de quitação 

dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, na inteligência 

do §5º, do art. 664, do CPC, havendo de ser observado o §4º do mesmo 

artigo, tudo no prazo de 30 (trinta) dias.Após, vista ao MPE.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 

26 de outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em 

substituição legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57177 Nr: 1974-60.2018.811.0034

 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: LCdS, ELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1974-60.2018.811.0034

Código n.º 57177

Vistos.

Trata-se de Acordo Extrajudicial firmado entre Lazaro Camilo da Silva e 

Elisângela Lima Silva, atinente à dissolução de união existente entre as 

partes visando a divisão de bens, bem como guarda e alimentos das 

crianças Lázaro Junior da Silva, Rafael Camilo da Silva e Ricardo Lucas 

Camilo da Silva, cuja homologação requerem nos termos acordados à 

exordial.

Com a inicial vieram os documentos pessoais das partes, certidão de 

nascimento dos menores, comprovante de residência, matrícula do imóvel, 

comprovante de residencial dentre outros.

 Instado a manifestar-se, o Promotor de Justiça com atribuições nesta 

Comarca manifestou-se favorável a homologação do acordo (ref. 11).

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a 

quaisquer das partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste 

extrajudicial.

Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial e com 

fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC, homologo por sentença, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo extrajudicial 

celebrado entre as partes.

Por corolário, reconheço a União Estável havida entre Lázaro Camilo da 

Silva e Elisângela Lima Silva, e desde já, decreto sua dissolução.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Expeçam-se os termos de guarda das crianças em favor da genitora e o 

que mais for necessário.

Sem custas, ante a gratuidade da justiça.

Com trânsito em julgado, certifique-se. Após, arquivem-se os autos, com 

baixa de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MPE.

Intime-se a advogada.

Às providências.

 Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56198 Nr: 1578-83.2018.811.0034

 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: GPM, PVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1578-83.2018.811.0108

Código n.º 56198

Vistos.

Trata-se de Acordo Extrajudicial firmado entre Gilvan Pereira Maia e 

Priscila Valus dos Santos, atinente à dissolução de união existente entre 

as partes visando a divisão de bens bem como guarda e alimentos das 

crianças Paulo Sérgio dos Santos Neto Maia (01/09/2014) cuja 

homologação requerem nos termos acordados à exordial.

Com a inicial vieram os documentos pessoais, certidão de nascimento, 

comprovante de residência, documento do veículo, escritura pública de 

união estável dentre outros.

 Instado a manifestar-se, o Promotor de Justiça com atribuições nesta 

Comarca manifestou-se favorável a homologação do acordo (ref. 16).

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a 

quaisquer das partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste 

extrajudicial.

Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial e com 

fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC, homologo por sentença, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo extrajudicial 

celebrado entre Gilvan Pereira Maia e Priscila Valuz dos Santos.

 Via de consequência, em vista da relação de união estável havida entre 

Gilvan Pereira Maia e Priscila Valuz dos Santos, reconheço a união e, 

desde já, decreto sua dissolução.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Expeçam-se os termos de guarda da criança em favor do genitor.

Após, arquivem-se os autos, com baixa nos registros.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MPE.

Intime-se o advogado.

Às providências.

 Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57310 Nr: 2040-40.2018.811.0034

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Kumbier, Aline Ferreira de Oliveira Kumbier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimício Pereira de Lima, Wilson das Dores de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2040-40.2018.811.0034

Código 57310

Vistos e etc.

Cuida-se de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas proposto 

por Everton Kumbier e Aline Ferreira de Oliveira, em face de Edimício 

Pereira de Lima e Wilson das Dores de Souza, todos qualificados nos 

autos.

De elementar conhecimento, as petições iniciais devem preencher os 

requisitos d art. 319 e ss. do CPC.

 Por sua vez o artigo 321 do referido codex determina que, na petição 

inicial, se o juiz analisar alguma irregularidade ou defeito capaz de 

dificultar o julgamento do mérito concederá o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o autor emende ou complete-a, devendo ser apontado com 

precisão o que necessita ser corrigido ou complementado.

 Compulsando a peça exordial e os documentos que a acompanham 

observo que a parte autora não juntou comprovante de recolhimento de 

custas judiciais.

Além do mais, sendo as custas judiciárias recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário.

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

Salienta-se, ainda, que de acordo com o CPC os jurisdicionados têm a 

faculdade de solicitar parcelamento das custas processuais.

Por tal razão, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo impreterível de 

15 (quinze) dias, completar a petição inicial, trazendo comprovantes do 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (art. 290 do CPC).

Cumprida a diligência ou certificado o decurso do prazo assinalado, voltem 

os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 25 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

Juizado Cível e Criminal
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-58.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Autos nº 1000324-58.2018.8.11.0034 

Requerente: José Bezerra de Araújo Requerido: OI S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização 

por Danos Morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSÉ 

BEZERRA DE ARAÚJO em face de OI S.A., ambas já qualificadas no 

pedido inicial. Em síntese, narra o autor que é usuário dos serviços de 

telefonia da empresa ré, fazendo uso da linha de telefone fixo de número 

(66) 3451-1313; que recebeu uma ligação da empresa em julho, 

oportunidade em que acordado um novo plano no valor de R$ 93,00, 

considerando que o autor inicialmente pretendia cancelar sua linha em 

razão do alto valor das prestações mensais, assim aceitou manter a linha 

com a nova prestação; diz que foi surpreendido ao receber uma fatura de 

R$ 24,81 referente a uma linha móvel que não contratou e que a prestação 

de sua linha de telefone fixo foi mantida no mesmo patamar anterior à 

ligação; relata por fim que buscou soluções, mas elas restaram 

infrutíferas, necessitando da intervenção judicial. Diante dos relatos, além 

do pedido pela indenização por danos morais, requereu a concessão de 

tutela de urgência que imponha à requerida o cancelamento da linha móvel 

não contratada, sob pena de multa diária e a adequação de seu plano 

anterior, de forma que as prestações correspondam ao novo valor 

acordado. Pois bem. Primeiro, verifico que o pedido preenche os requisitos 

elencados no artigo 14 da Lei 9.099/95, pelo que RECEBO a inicial. 

Prosseguindo, em vista da lacuna existente na Lei nº 9.099/95 sobre o 

tema, destaco que aplicável ao pedido de concessão de tutela de urgência 

as regras contidas no CPC. Portanto, referida concessão requer a 

presença cumulativa de três requisitos, todos previstos no artigo 300 do 

diploma legal citado, a saber: a) existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito vindicado, também chamado de fumus boni iuris 

(caput); b) existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo ou periculum in mora (caput); e c) inexistência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Contudo, compulsando o pedido 

inicial e os documentos que o instruem, deparo-me logo de cara com a 

ausência do primeiro requisito, o fumus boni iuris. Ocorre que faltam 

elementos que consubstanciem indícios da verossimilhança das alegações 

do autor, sendo trazidos ao Juízo apenas faturas em nome do autor e nota 

fiscal do novo chip que não permitem a conclusão pela presença de 

vestígios da veracidade da afirmação de que não contratou o serviço 

referente à linha móvel e que contratou plano mais barato daquele 

expresso em fatura. Aliás, embora relate que tudo tenha ocorrido por meio 

de ligação telefônica com a empresa, nem o número do protocolo de 

atendimento foi informado no processo. Assim, não podendo o Juízo 

operar sobre meras conjecturas, necessitando de dados concretos, 

mostra-se temerária a concessão da tutela pleiteada, impondo-se o 

indeferimento do pedido. Por tais razões, ausente requisito legal, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência. No mais, DETERMINO a realização de 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria do Juizado 

Especial e realizada pela conciliadora do Juízo. CITE-SE a requerida a 

respeito da demanda e INTIME-A para participar da solenidade a ser 

designada, sob pena de revelia (art. 20 da Lei 9.099/95). Caso não haja 

acordo, a requerida poderá oferecer contestação até a audiência 

instrutória. Intime-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 29 de outubro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-63.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000162-63.2018.8.11.0034. REQUERENTE: ALINE BATISTA BARBOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc. RECEBO a emenda à exordial. Trata-se 

de ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c 

indenização por danos morais, ajuizada por ALINE BTISTA BARBOSA em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos devidamente qualificadas nos 

autos. Argumenta a autora, em síntese, que a requerida incluiu seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente, o que não 

resta dúvida de que, de sua parte, não houve qualquer atitude que 

justificasse a cobrança de tal valor, porquanto não possui quaisquer 

débito com a parte ré. Neste contexto, pugna pela concessão da inversão 

do ônus da prova, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

procedência da ação. Distribuída a ação foi a parte foi intimada para 

comprovar endereço válido tendo juntado o comprovante nos autos. I – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Quanto à inversão do ônus da prova, 

verifico tratar-se de relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que 

prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiência; (...)”. Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa 

lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O 

processo civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de 

sorte que as partes podem estipular a inversão em relação ao critério da 

lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente 

ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio 

constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei”. (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914). 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. II – DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Por corolário, nos moldes do artigo 16 da 

Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as 

advertências legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao 

ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Em tempo, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 29 de outubro de 2018. LAURA DORILÊO 

CÂNDIDO Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81732 Nr: 2242-68.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZIMAR ALVES DE SOUZA, JURACI 

FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da Certidão negativa de fls. 67 impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para requerer o que lhe for de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82027 Nr: 2439-23.2017.811.0093

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA VELOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S A CREDITO FINANCIAMNETO E 

INVESTIMENTOS - CREFISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:19237/A, EUCLESIO BORTOLAS - OAB:17544/O

 Tendo em vista Contestação de fls.28/85, impulsiono os autos para intimar 

a parte autora para que, querendo, apresente as impugnações no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76077 Nr: 206-87.2016.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências por estar 

o Magistrado de atestado Médico, Redesigno à solenidade aprazada na 

vertente demanda para o dia 18 de Fevereiro de 2019 às 14h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80455 Nr: 1461-46.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Assiste razão a parte autora, quanto ao equivoco no cumprimento do 

mandado referente ao Requerido Walmir Barreto, assim determino que a 

Secretaria providencie a retirada do Requerido Samoel Espirito Santo da 

capa dos autos, bem como do Sistema Apolo.

Diante do endereço apresentado pela parte autora do Requerido Walmir, 

às fls. 80 – 98/99, o qual foi positivo conforme certidão de fls. 109/110, 

designo audiência de conciliação para o dia 11/12/2018, às 13h15min.

Intimem-se ambas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e requerida as penas da 

lei.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92598 Nr: 1029-16.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13128/MT

 Diante da ausência de pagamento do valor executado, defiro em termos 

os pedidos de fls. 399/403. Para tanto, determino:

(a) Quanto ao vencimento da segunda parcela referente aos bens 

amealhados pelo casal e descumprimento dos demais termos do acordo 

(cópia às fls. 367/369), intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 513, § 2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor 

atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

(b) Quanto ao vencimento da primeira parcela, autorizo a penhora e 

avaliação do imóvel rural denominado Sítio Bom Jesus, nomeando a 

exequente como depositária, autorizando-a, desde já, a imitir na posse do 

imóvel. No entanto, acaso a área esteja arrendada, ao invés de imitir na 

posse, a exequente receberá os rendimentos resultantes do 

arrendamento, devendo o arrendatário ser intimado para depositar em 

juízo os valores que seriam destinados ao executado.

Autorizo, ainda, a liberação das restrições judiciais dos veículos 

penhorados e sua transferência à exequente ou a quem esta indicar, 

abatendo-se de seus valores os débitos de impostos, multas e 

licenciamentos anteriores à remoção.

 No mais, intime-se a exequente para se manifestar quanto ao bem 

oferecido em penhora às fls. 412/425.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111722 Nr: 3867-58.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Bassan Junior, ELIMAR DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, Ruy Barbosa 

Marinho Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 Nos termos do art. 581, IV, do CPP, recebo o presente recurso em sentido 

estrito, por próprio e tempestivo.

Reapreciando a matéria, entendo que a decisão não deve ser modificada 

ou reconsiderada, razão por que a mantenho, pelos seus próprios 

fundamentos.

Assim, restando presentes os pressupostos de admissibilidade do 

recurso, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignadas as nossas homenagens (CPP, art. 583, II).

No mais, a fim de não prejudicar o andamento processual com relação ao 

acusado ELIMAR DOS SANTOS SILVA que encontra-se detido, determino 

o DESMEMBRAMENTO do presente feito.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81404 Nr: 738-21.2012.811.0087

 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: DIRCILEY DO SANTOS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Intimação do requerido para retirar os autos para extração de cópias 

conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114813 Nr: 1933-31.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RIBEIRO, Marciana Maria Moresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ADRIANO SCHMITT, VANOR JOSÉ 

BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM 

TUTELA ANTECIPADA DE ARRESTO proposta pela LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO 

e MARCIANA MARIA MORESCO em face de SANDRO ADRIANO SCHMITT 

e VANOR JOSÉ BASSO.

Conforme deflui da simples leitura da petição inicial e dos documentos que 

a acompanham, os exequentes são arrendatários de parte de imóvel rural 

e subarrendaram uma área de mil e trezentos hectares.

Considerando que tiveram condições de efetuar o arrendamento da área, 

além de terem lucrado com parte da área através do subarrendamento, 

não é possível pressupor sejam os autores hipossuficientes 

financeiramente a ponto de justificar a concessão da gratuidade judiciária, 

sendo certo que a inadimplência do executado foi parcial. Muito pelo 

contrário, da terra que são arrendatários certamente tiraram ou poderiam 

ter tirado vasto proveito econômico, o que lhes permite arcar com as 

custas e taxas judiciárias.

Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino o pagamento das 

custas e taxas judiciárias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Porém em consonância o artigo 98, §6º do CPC concedo aos requerentes 

o direito ao parcelamento das despesas processuais em 6 (seis) parcelas 

mensais. Inadimplidas quaisquer parcelas, será cancelada a distribuição, 

arcando os autores com eventuais custas remanescentes e honorários 

sucumbenciais.

Ainda, intimem-se os autores para, em 15 (quinze) dias, emendarem a 

petição inicial, indicando claramente o procedimento pretendido e os 

pedidos, vez que ajuizaram AÇÃO DE EXECUÇÃO com tutela antecipada 

de arresto ao mesmo tempo em que peticionam pela citação do executado 

para apresentação de contestação na forma do artigo 307 do CPC, e ainda 

pleiteiam a citação nos moldes do artigo 303 para que os executados 

entreguem as sacas de soja devidas.

Intime-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 34269 Nr: 385-83.2009.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:, Giovanne Gomes Araújo - 

OAB:19.911/OAB-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, Rg: 

1513414-8, Filiação: Agamenon Antonio de Oliveira e Maria das Dores de 

Souza, data de nascimento: 27/11/1970, brasileiro(a), natural de 

Loanda-PR, solteiro(a), Telefone 66 9618-5811. 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: Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia, PRONUNCIANDO 

a Denunciada Maria de Fátima Oliveira pela presença de indícios de 

existência do crime, materialidade e autoria da prática do crime previsto no 

artigo 121, caput, cumulado com artigo 14, inciso II, do Código Penal, na 

forma do artigo 413 do Código de Processo Penal.Intime-se a Ré 

pessoalmente e, acaso não a localize, via edital, conforme artigo 420, 

caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.Intime-se o 

Defensor Dativo e o Ministério Público Estadual para ciência, arrolar 

testemunhas e pugnar por diligências, se julgar 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, Loiri Cristina Bertoncelli 

Ballen, digitei.

Guarantã do Norte, 27 de novembro de 2017

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60871 Nr: 2627-56.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2627-56.2018.811.0036 (60871)

Ação de Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos, etc.

Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita conforme pretende a 

autora é necessária a juntada da declaração de pobreza e a EFETIVA 

COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

Contudo, compulsando o presente feito, não se verifica nos autos 

qualquer documento suficiente que se preste para provar que a autora é 

pobre nos termos da Lei 1060/50, uma vez que apenas a declaração do 

advogado de que a cliente é pobre nos termos da lei é bastante frágil, para 

demonstrar o alegado.

Ademais, importante ressaltar, que somente em casos excepcionais deve 

ser deferido o benefício pleiteado, pois tal benefício não se trata de 

possibilitar à parte alguma economia para manutenção de padrão de vida, 

mas garantir acesso a justiça daqueles que são considerados 

hipossucientes financeiramente ou não tenha nenhuma renda.

Assim, não basta a mera declaração acostada a inicial ou simples pedido, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme estabelece o 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

Diante do exposto:

1) DETERMINO que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que INSTRUA o feito com cópia de comprovante de 

rendimento ou as três últimas declarações de imposto de renda ou ainda, 

outro documento que efetivamente seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade da Assistência Judiciária Gratuita.

2) OU, no mesmo prazo, RECOLHA as taxas e custas processuais 

pendentes, conforme valor atribuído à causa, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, consequentemente, EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 499 de 585



Guiratinga/MT, 26/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12572 Nr: 63-56.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Flávio Goellner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Moraes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR. - 

OAB:4735-MT, João Roberto Ziliani - OAB:644, Marcelo Martins de 

Oliveira - OAB:5.958/MT, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO petitório do terceiro interessado DIVINOR 

ALVES FERREIRA presente às fls. 175/176v.Dessa forma, CUMPRA-SE a 

secretaria integralmente a decisão de fls. 171/172.Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 22/08/2018. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12572 Nr: 63-56.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Flávio Goellner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Moraes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR. - 

OAB:4735-MT, João Roberto Ziliani - OAB:644, Marcelo Martins de 

Oliveira - OAB:5.958/MT, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova a 

autenticação das peças indicadas, afim de compor a Carta de Adjudicação 

do imóvel em favor de GILBERTO FLAVIO GOELLENER, no prazo de cinco 

(05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45772 Nr: 2548-48.2016.811.0036

 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): Conveniencia Souza Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2548-48.2016.811.0036 (45772)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da parte autora de realizar a quebra do sigilo do fiscal 

da parte requerida para localização de seu atual endereço.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento 

acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal 

como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da 

Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para 

obtenção de informações quanto ao endereço da parte.

A jurisprudência assevera ainda, que o contribuinte tem o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”. (REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

Assim, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe nos autos o endereço atualizado da parte 

requerida, 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, 24/10/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51634 Nr: 2724-90.2017.811.0036

 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: JFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar o requerido OSVALDO MARIANO LEITE FILHO a pagar 

mensalmente o valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente, a título de alimentos, ao seu filho NATHAN GABRIEL PEREIRA 

LEITE, bem como 50% das despesas extraordinárias, a serem pagos 

diretamente à genitora da requerenteCondeno o requerido no pagamento 

das custas e despesas processuais, contudo, a cobrança deverá 

obedecer o disposto no art. 12 da Lei nº 1.0960/50.Intime-se a Defensoria 

Pública de Rondonópolis pessoalmente. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo.Escoado o prazo recursal, 

arquive-se.P.R.I. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 24 de outubro de 2018.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37087 Nr: 657-26.2015.811.0036

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, TNdO, TNdO, WNdO, DNdO, EdNCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos n° 2194-52.2018.811.0036

 Código: 37087

Cível

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

591/602), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 26 de Outubro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 60541 Nr: 2509-80.2018.811.0036

 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: Elenilda Luiza dos Reis Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Neves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a cota Ministerial de ref. 9.

Intimem-se os requerentes para que indiquem o valor a ser pago a título de 

pensão alimentícia aos menores, sob pena de descaracterização do 

acordo e inviabilização de homologação.

Às providências. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 26 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59706 Nr: 2195-37.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Lopes Brito de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:7236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da condução da Oficiala de Justiça 

mencionado na certidão de Ref. 19. Certifico ainda que deverão ser 

recolhidas 03 (três) guias, sendo uma para cada ato. Por fim, certifico que 

já encontra-se feito 01 (um) recolhimento, conforme petição e documentos 

de Ref. 15.

Guiratinga - MT, 29 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59229 Nr: 2016-06.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina Brito Borge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli, - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 16, bem 

como, caso queira, efetuar, no mesmo prazo, o recolhimento do valor 

descrito na Ordem de Serviço nº 43470, anexa à Ref. 18, para que se 

faça buscas de bens em nome da executada, para possível arresto.

Guiratinga - MT, 29 de outubro de 2018.

Analista Judicial

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38520 Nr: 23-60.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por ALICE 

OLIVEIRA RIBEIRO, representada por sua genitora, VALCIRIA OLIVEIRA 

SOUZA em face RONALDO GOMES RIBEIRO, todos qualificados nos 

autos.

Após a decretação da prisão civil, o executado pagou o débito alimentar e 

foi colocado em liberdade.

 Em seguida, determinou-se a intimação da parte exequente para 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, todavia a parte 

manteve-se inerte.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito 

sem resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pelo que se colhe dos autos, a parte autora não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, mantendo-se inerte quando intimada, assim 

abstendo-se da diligência a ela designada.

Desse modo, considerando que a parte exequente manteve-se silente e 

inerte, mesmo após ser intimada para promover diligências que lhe 

competiam, a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do Estatuto 

Processual Civil vigente, é medida que se impõe.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, vez que os autores são beneficiários da 

justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44118 Nr: 969-95.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR CASSIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.INTIME-SE a parte 

requerente, por seus advogados, via DJE.RECOLHAM-SE todos os 

mandados expedidos, independentemente de cumprimento. Eventuais 

custas processuais serão suportadas pela parte exequente, a teor do art. 

90, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49416 Nr: 1660-75.2018.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACKGEAN DE MORAES LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Visto.

Apesar de a parte autora ter manifestado nos autos o seu desinteresse 

na tentativa de conciliação, destaco que a teor do exposto no art. 334 § 

4°, inciso I, do Código de Processo Civil, para que a audiência de 

conciliação seja dispensada se faz necessário que ambas as partes 

manifestem expressamente o desinteresse na composição consensual. 

Assim, mantenho a data da audiência designada no despacho retro. 

Igualmente, nos termos do despacho inicial, o pedido de guarda provisória 

será apreciado após a realização da audiência conciliatória e parecer 

ministerial.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46117 Nr: 2095-83.2017.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCPS, LCPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNS, LRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:12669

 (...) Por fim, convém salientar que a guarda pode ser modificada a 

qualquer tempo, por vontade das partes ou por conveniência da situação. 

Diante do exposto e considerando as circunstâncias e os fatos narrados, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para conceder aos requerentes Regiane Carrijo 

Pereira Sandro e Luiz Carlos Pereira Sandro, a guarda definitiva da sua 

sobrinha ISABELA ROSA NICANOR SANDRO, devendo observar o artigo 

33 e seus parágrafos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, a qualquer tempo (art. 35 da Lei 8.069/90). 

Lavre-se termo de Guarda Definitiva, intimando-se os Requerentes que 

deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo 

mediante termos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, artigo 32, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Sem custas, nos termos do artigo 

141, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Considerando os 

trabalhos desenvolvidos, pelo Núcleo de Pratica Jurídica – FCARP, arbitro 

honorários advocatícios no importe de 2 URH, devendo a secretaria 

expedir a devida certidão. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe. Sem alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46137 Nr: 2109-67.2017.811.0047

 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: WJDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON FREITAS DA COSTA 

- OAB:21490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes acordaram em audiência 

conciliatória, em realizarem o exame de DNA. Na sequência, o requerido 

juntou o laudo pericial, cujo resultado aponta o requerente como pai 

biológico de José Miguel Especiato.

 Desta feita, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, via 

DJe, para se manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando-se que o silêncio será interpretado como concordância 

com o laudo.

 Em seguida, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.

Após, conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37522 Nr: 1097-86.2015.811.0047

 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: Sidney Dantas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, ANA CAROLINA AGUIAR E SOUZA - OAB:16918, 

Jackeline de Oliveira da Silva - OAB:42.089, Núcleo de Prática 

Jurídica da Faculdade Católica "Rainha da Paz"- FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e mantenho o 

registro de nascimento do requerido. Com o trânsito em julgado, extingo o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

com resolução de mérito.Em consequência, condeno o requerente ao 

pagamento de custas, demais despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00, (dois mil reais). Todavia, 

suspendo a exigibilidade da verba, nos termos do art.98, §3º, do CPC, pois 

o requerente é beneficiário da justiça gratuita.Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Publ ique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 25 de outubro 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40106 Nr: 540-65.2016.811.0047

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Reis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, satisfeitas as exigências legais, CONVERTO a 

separação judicial de MARIA DE LOURDES DOS REIS e MARCOS PEREIRA 

DOS SANTOS, em divórcio, extinguindo o vinculo matrimonial entre 

eles.Mantenho as questões atinentes à guarda, visitas e alimentos em 

relação aos filhos menores, nos termos das cláusulas e condições 

constantes da Separação Judicial.Outrossim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente, para 

averbação do divórcio.Custas pro rata. Verbas que ficam suspensas nos 

termos do art. 98, § 3º, do CPC, pois, concedo às partes os benefícios da 

gratuidade da justiça. No mais, considerando a omissão Estatal em 

empreender esforços no sentido de implementar Defensoria Pública nesta 

Comarca (art. 134 da CF/88), fixo os honorários do defensor dativo 

nomeado para patrocinar os interesses da requerida - Dr. EDIMAR 

RODRIGUES DA SILVA-, inscrito na OAB/MT 15531, em valor equivalente a 

1,5 URHs, em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, do CPC. 

EXPEÇA a respectiva certidão.Cumprido os expedientes retro, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35353 Nr: 282-89.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS, CHMDS

 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:

 Visto.

Designada perícia judicial a parte autora deixou de comparecer para ser 

examinada e não justificou a ausência, conforme informado pelo perito 
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judicial (fls. 147).

Assim, objetivando evitar alegação de cerceamento ao direito de defesa, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia, sob pena de PRECLUSÃO da prova e 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40686 Nr: 752-86.2016.811.0047

 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: HILDA ANTONIA NOBRE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar à autora HILDA 

ANTÔNIA NOBRE PEREIRA, em caráter vitalício, o benefício previdenciário 

de PENSÃO POR MORTE, decorrente do labor rural de seu extinto cônjuge, 

no valor equivalente a um salário mínimo mensal, com abono anual, a partir 

da data do óbito do instituidor, respeitada a prescrição quinquenal, 

devendo as prestações vencidas serem pagas de uma só vez, com os 

acréscimos legais. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.II. Diante da 

probabilidade do direito e do perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter essencialmente 

alimentar do benefício, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para 

determinar que a Autarquia requerida, CASO AINDA NÃO TENHA FEITO, 

implante o benefício previdenciário no prazo de 30 dias, contados a partir 

da ciência dessa decisão, sob pena de incidência de multa diária que fixo 

em R$ 100,00 (cem reais), até o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais).III. As parcelas atrasadas deverão ser corrigidas pelo IPCA-E (RE 

870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 – Repercussão Geral 

– Info. 878) e acrescidas de juros de 0,5% ao mês, conforme são 

aplicados nas cadernetas de poupança, nos termos da Lei 11.960/2009, 

contados desde a citação. IV. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45806 Nr: 1906-08.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER LUIZ RODRIGUES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francyne Inahyana de Souza Teixeira, Ana 

Maria Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ALVES FERREIRA - 

OAB:7092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) In casu, deve-se aplicar a Súmula 358 STJ, que preceitua que a 

exoneração dos alimentos em razão da maioridade não pode ser feita 

automaticamente, devendo ser concedido o contraditório ao requerido. 

Vejamos:“Súmula 358: O cancelamento de pensão alimentícia de filho que 

atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, 

ainda que nos próprios autos.”Portanto, em homenagem aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, POSTERGO a análise do pedido liminar para 

após a audiência de tentativa de conciliação.DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO.Considerando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor que prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §

§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por 

Juízes, Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

DESIGNO audiência de tentativa de conciliação/mediação para o dia 03 de 

DEZEMBRO de 2018, às 13h30, a ser realizada no Centro de Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.INTIME-SE a parte autora e 

CITE-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC).(...) Dê-se ciência ao Ministério Público, nos 

termos do artigo 698, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40948 Nr: 898-30.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RKRA, MERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

Defiro os requerimentos formulados pelo Ministério Público às fls. 72. 

Assim, INTIME-SE a parte exequente, na pessoa de sua advogada, para 

no prazo de 15 (quinze) dias se manifestar acerca do teor da certidão de 

fls. 64, devendo esclarecer, ainda, qual o endereço atual de sua 

constituinte, inclusive, apresentar comprovante de residência atualizado.

Caso seja informado endereço em outra comarca, deverá, na mesma 

oportunidade, manifestar-se acerca do pedido de declínio de competência 

formulado pelo Ministério Público.

Lado outro, comprovando-se que a parte exequente ainda reside nesta 

Comarca, DETERMINO, no prazo suso mencionado, que apresente extrato 

dos andamentos processuais da ação revisional de alimentos em trâmite 

na Comarca de Rondonópolis, a fim de comprovar se o endereço do 

executado informado naqueles autos coincide com o endereço declinado 

nestes.

 Confirmando-se que se trata do mesmo endereço, EXPEÇA-SE carta 

precatória de citação do executado, direcionada àquela Comarca, e sendo 

verificado que o executado se oculta para não ser citado, deverá o Oficial 

de Justiça certificar a ocorrência e proceder à citação na forma prevista 

no art. 252, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35358 Nr: 285-44.2015.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

exordial, para:a) DECRETAR o divórcio de FRANCISCO PEDRO DA SILVA e 

MARIA DAS GRAÇAS E SILVA, ‘ex vi’ do disposto no art. 226, § 6.º da 

CF/88, alterado pela Emenda Constitucional de n.º 66/2010 c/c art. 1.571, 

inciso IV, do CC.b) Deixo de partilhar os bens descritos na inicial, vez que 

homologo o pedido de desistência do direito de partilha formulado pelo 

autor às fls.91.c) Outrossim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação 

ao Cartório de Registro Civil competente, para averbação do divórcio, 

consignando-se que o cônjuge virago retomará seu nome de solteira, qual 

seja, MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO.Custas pro rata. Verbas que ficam 

suspensas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, pois, concedo às partes 

os benefícios da gratuidade da justiça. Sem honorários, por ausência de 

contraditório.No mais, considerando a omissão Estatal em empreender 

esforços no sentido de implementar Defensoria Pública nesta Comarca 

(art. 134 da CF/88), fixo os honorários do defensor dativo nomeado para 

patrocinar os interesses da requerida - Dra. CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA-, inscrita na OAB/MT 13836-B, em valor equivalente a 08 

URHs, nos termos da tabela X, item 15.2, da Tabela da OAB-MT, bem, 

ainda, pelos critérios estabelecidos no art. 85, do CPC. EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão.Cumprido os expedientes retro, REMETAM-SE os autos 

à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 
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Provimento nº 12/2017-CGJ.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40203 Nr: 558-86.2016.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor do ofício de fls. 58, informando que não foi 

localizado assento de óbito em nome da Requerente, INTIME-SE o 

advogado subscritor da petição de fls. 47, para se manifestar.

Sem prejuízo, em observância ao princípio da cooperação (art. 6º, CPC), 

DETERMINO a busca de informações junto ao sistema CEI-ANOREG, com o 

fim de obter o registro de óbito da Requerente, devendo ser observado os 

dados fornecidos na exordial.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44188 Nr: 1404-32.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24749/O

 ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos dos 

artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 do 

Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva realizado pelo réu.Intimem-se. Expeça-se o necessário, 

inclusive Carta Precatória, se o caso. Cumpra-se com urgência.De 

Jaciara/MT para Juscimeira/MT, 29 de outubro de 2018.Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42999 Nr: 436-96.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BENTO RODRIGUES, NOEMIA EVARISTO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadia Gomes Sarmento - 

OAB:

 Vistos etc.

A fim de dar cumprimento ao levantamento do RPV, INTIME-SE a parte 

autora para que traga nos autos o numero da conta, agência e banco, 

para realização do levantamento do valor.

 Após, voltem os autos conclusos.

INTIMEM-SE.

Marcelândia-MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000044-90.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANGINALDO SERGIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO JORGE INVITTI (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado da parte 

autora para proceder ao pagamento das custas do processo, podendo 

r e t i r a r  a  g u i a  n o  s e g u i n t e  s í t i o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-91.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SCHOFFEN & SCHOFFEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reginaldo Alves OAB - MT0015508A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos etc. SCHOFFEN & 

SCHOFFEN LTDA EPP, já qualificada nos autos e representada por 

advogado constituído, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

RELAÇÃO de CONSUMO por INDEVIDA NEGATIVAÇÃO, c/c PEDIDO de 

LIMINAR contra a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S. A, neste Juízo, sustentando, em síntese: Em suma, aduz que 

o inicio de 2017, com a crise que assolava o setor de madeiras, reduziu 

bruscamente suas atividades, aonde chegou ao ponto de paralisar suas 

atividades em maio/agosto de 2017, conforme se verifica pelo documento 

02, cobrando assim só o valor mínimo de consumo, conforme documento 

03. Ademais, a requerente foi surpreendia por uma carta ao cliente 

expedida pela empresa/reclamada, onde informa que os funcionários da 

reclamada constataram uma anormalidade que provocou faturamento 

inferior ao correto, o qual ocorreu através de uma deficiência técnica, 

sendo apurado um consumo de R$ 8.687,19 (oito mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e dezenove centavos), referente ao período de 05/2017 a 

07/2017, os quais foram cobrados da Reclamante em 06 parcelas iguais 

de R$ 1.447,87, sendo a primeira com vencimento para a data de 

28/01/2018 e assim sucessivamente até a data de 28/06/2018. Diante 

disso, Reclamante buscou maiores informações via o “Cal Center” da 

Reclamada, onde obteve a informação de que seria revisto tais 

lançamentos em sua unidade consumidora e que seria corrigido, 

informando a reclamante que até o momento não obteve resposta da 

empresa/reclamada, para ajudar foi surpreendida ao consultar suas 

contas bancárias com a suspenção de todos seus limites de créditos e 

linhas de financiamentos e desconto de títulos, que ao indagar o gerente, o 

mesmo lhe informou que tal situação ocorreu pelo fato da Empresa 

Energisa ter indicado o nome da Reclamante no Rol dos Mal Pagadores da 

SERASA pela suposta inadimplência de duas contas de energia, conforme 

documentos 05. Após tal situação, a Reclamante passou a sentir sua 

honra e seu prestigio pelo comércio local ameaçado, já que sempre prezou 

ter um bom nome, cumprindo com suas obrigações financeiras, ou seja, 

objetivando consolidar-se como uma Pequena Empresa Idônea, a qual 

incluiu o nome da reclamante sem o cumprimento do artigo 43, § 2º, da Lei 

nº 8.078/90. Contudo, considerando que a parte reclamada não efetuou 

esses gasto apontados, tornando-se indevido o valor apurado na fatura, 

fazendo-se necessário o ingresso com a presente ação, a fim de declarar 

inexistência de dívida cobrada e retirar o nome da autora do SCPC, bem 

como a condenação em danos morais. É o breve relatório. DECIDO. A 
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tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão 

demonstrados os pressupostos acima citados. Nesse passo, vislumbro 

plausível a concessão de inversão do ônus da prova em favor do autor, 

consumidor, uma vez que a demanda tem no polo passivo uma 

concessionária de energia elétrica, a qual possui todos os meios de 

defesa plena a seu dispor. Aliado a este fundamento, tem-se que o 

fornecedor é quem possui os dados cadastrais, contratos e documentos 

relativos ao negócio jurídico que está sendo discutido neste processo; 

sendo dificultoso para o consumidor, mormente uma pessoa humilde e 

leiga no assunto. Nesse sentido, os Tribunais já lograram entendimento 

sob tal benesse, por quanto, havendo plausibilidade nas alegações iniciais 

a medida é a concessão, vejamos: TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 

50645719220144047100 RS 5064571-92.2014.404.7100 (TRF-4) Data de 

publicação: 19/11/2015 Ementa: AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. APLICABILIDADE DO CDC . INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. POSSIBILIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que se aplica o 

CDC às relações contratuais firmadas com as instituições financeiras, 

tendo em vista o disposto na Súmula 297 do STJ. Todavia, a inversão do 

ônus da prova não é automática e subordina-se ao critério do juiz, quando 

for verossímil a alegação ou quando o postulante for hipossuficiente (art. 

6º , VIII do CDC ). 2. No caso, tendo a parte autora identificado os 

contratos que pretende revisar e juntado alguns documentos que 

comprovam a relação contratual firmada com a instituição financeira, deve 

ser deferido o pedido de inversão do ônus da prova para determinar que a 

CEF junte aos autos o contrato faltante, a fim de possibilitar a revisão 

postulada. Assim, o artigo 6º, inciso VII, do CDC, prescreve que são 

direitos básicos do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”. Por seu 

turno, é nítida a disparidade entre as partes, bem com a hipossuficiência 

do autor, portanto, é de rigor a concessão da inversão do ônus da prova 

em benesse do requerente. A par disso, não há dúvida de que presente 

também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto é 

sabido que os efeitos desses atos sempre geram prejuízos aos 

consumidores, que acabam por ter praticamente toda a sua renda 

comprometida e que sofrem severas restrições de crédito, caso não 

cumpra com as cobranças mesmo que indevidas. Com efeito, prejuízo 

nenhum terá o demandado com a presente suspensão das cobranças, 

ausente também o perigo de irreversibilidade da tutela antecipada, uma 

vez que se o requerido lograr êxito em demonstrar que o valor é devido, 

remanescerá seu direito de crédito, que pode ser cobrado a qualquer 

instante pelas vias normais. Por todo exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao demandado que 

retire o nome da parte autora do SCPC até o julgamento de mérito da 

presente demanda. Fixo o prazo de 05 dias, após a intimação da presente 

decisão, para o cumprimento das obrigações, sob pena de multa diária 

equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). À Secretaria para que agende audiência de conciliação. CITE-SE 

o demandado e INTIMEM-SE as partes da audiência designada e da tutela 

de urgência deferida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Marcelândia-MT, 11 de outubro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67286 Nr: 1197-72.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ZEILINGER WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE os embargos de terceiro ajuizados por 

MARLI ZEILINGER WOLF, livrando o bem constrito da ação de execução 

(Cód.60665), em apenso, e determino a baixa da constrição de 

penhora/averbação premonitória do título de registro da matrícula n. 4,315 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte embargada em custas e despesas processuais, bem 

como em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente 

sentença aos autos da execução n.º 443-67.2016.811.0111 (Cód.60664), 

em apenso, arquivando-se estes autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 17 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67293 Nr: 1202-94.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ZEILINGER WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE os embargos de terceiro ajuizados por 

MARLI ZEILINGER WOLF, livrando o bem constrito da ação de execução 

(Cód.60665), em apenso, e determino a baixa da constrição de 

penhora/averbação premonitória do título de registro da matrícula n. 4,315 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte embargada em custas e despesas processuais, bem 

como em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente 

sentença aos autos da execução n.º 445-37.2016.811.0111 (Cód.60666), 

em apenso, arquivando-se estes autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 17 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67294 Nr: 1203-79.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ZEILINGER WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 505 de 585



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE os embargos de terceiro ajuizados por 

MARLI ZEILINGER WOLF, livrando o bem constrito da ação de execução 

(Cód.60665), em apenso, e determino a baixa da constrição de 

penhora/averbação premonitória do título de registro da matrícula n. 4,315 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte embargada em custas e despesas processuais, bem 

como em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente 

sentença aos autos da execução n.º 444-52.2016.811.0111 (Código 

60665), em apenso, arquivando-se estes autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 17 de outubro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 76308 Nr: 2080-82.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AKIO KURANISHI, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, compulsando os autos, constatei que não 

constou na publicação de Ref.08, o nome da advogada da parte 

exequente, Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/MT nº16.691-A, por 

isso, procedo a INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, através de 

guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

www.tjmt.jus.br, para citação do requerido, devendo juntar aos autos a 

guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61257 Nr: 684-41.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES CHAGAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 30 meses.b) DETERMINAR ao INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social que CONCEDA aposentadoria por idade 

híbrida à ALCIDES CHAGAS DE LIMA, nos moldes do art. 48, parágrafo 3º, 

da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 09.10.2018 

com RMI e RMA a serem calculados pelo INSS.c) CONDENAR o INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social a pagar à parte autora as parcelas 

vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas 

(aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente 

ação), acrescidos de juros e correção monetária. Conforme o decidido 

pelo STF no RE 870947, os juros moratórios deverão ser calculados com o 

índice de remuneração da poupança e a correção monetária com o 

IPCA-E.Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado 

da seguinte forma:Nome do segurado: ALCIDES CHAGAS DE 

LIMA;Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Híbrida;Renda Mensal 

Atual: a ser calculado pelo INSS;Data do Início do Benefício (DIB): 

09.10.2018;Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o 

trânsito em julgado.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do NCPC.Sem custas.FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57178 Nr: 813-80.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:DETERMINAR ao 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social que CONCEDA o benefício de 

amparo social à MARIA DE JESUS ABREU no importe de 01 (um) salário 

mínimo mensal, desde a data do requerimento na via administrativa 

(01.03.2013);Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do beneficiário: MARIA DE JESUS 

ABREU;Benefício Concedido: benefício assistencial de prestação 

continuada para pessoa idosa;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data 

do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento na via administrativa 

(01.03.2013);Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o 

trânsito em julgado.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. SEM CUSTAS.FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57112 Nr: 784-30.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ANDREATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSELI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, MAYCON A. CHAGAS DE LIMA - OAB:21831-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de consolidar o domínio da parte autora sobre o 

imóvel descrito na inicial, e DETERMINAR a sua imissão na posse do 

referido bem, assinalando prazo de 60 (sessenta) dias para que a 

requerida proceda à sua desocupação, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Corrijo, de ofício, o 

valor atribuído à causa, pois a pretensão econômica do requerente deve 

corresponder ao valor do imóvel adquirido pelo montante de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais).Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

honorários sucumbenciais, os quais fixo no montante de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa. No entanto, suspendo a sua exigibilidade, 

nos termos do artigo 98, §3º, em virtude da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita.Expeça-se mandado de imissão na 

posse.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 1º de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65123 Nr: 2735-25.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da requerente e condeno o Instituto Nacional de 

Seguro Social a conceder a pensão por morte a JOANA MARIA CARDOSO 

DOS SANTOS, devida desde a data do óbito de José Amorim dos Santos 

tendo em vista que seu requerimento administrativo foi realizado dentro do 

prazo estabelecido no art. 74, inciso I, da Lei n. 8.213/91, na base de um 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 506 de 585



salário mínimo mensal.Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, 

sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do Segurado (de cujus): José 

Amorim dos Santos;Nome do beneficiário: Joana Maria Cardoso dos 

Santos;Benefício Concedido: Pensão por Morte;Renda Mensal Atual: um 

salário mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): data do óbito 

(25.05.2016);Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o 

trânsito em julgado.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Os juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) com índice 

de remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 1º-F da Lei 

nº 9.497/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/0

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74583 Nr: 3127-35.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ - BMG, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTR MAIA - 

OAB:63.440

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS 

para:a)DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no montante de R$ 

6.071,66 (seis mil e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), 

representado pelo contrato nº 24382927;b) CONDENAR A PARTE 

REQUERIDA a restituir as seis parcelas indevidamente descontadas, no 

valor de R$ 186,40 (cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos) 

cada, devidamente atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do 

desembolso/pagamento de cada parcela;c) CONDENAR a parte requerida 

ao pagamento de indenização à parte requerente, no valor de $ 4.000,00 

(quatro mil reais) à título de indenização por danos morais corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data (STJ, súmula 362) e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento 

danoso (janeiro/2014; STJ, súmula 54) e, via de consequência, EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o requerido 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 04 de outubro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74035 Nr: 1002-53.2018.811.0111

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Siqueira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e determino que SE 

EXPEÇA ALVARÁ EM FAVOR DA REQUERENTE, autorizando o 

levantamento do saldo de R$ 2.932,05 (dois mil e novecentos e trinta e 

dois reais e cinco centavos) disponível em conta vinculada de FGTS de 

titularidade do“de cujus” TANCREDO FERREIRA CORTEZ perante a Caixa 

Econômica Federal e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento 

dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

§ 3º do CPC.Considerando a suspensão do exercício da advocacia do 

representante postulatório da requerente, intime-a para retirar, 

pessoalmente, o Alvará Judicial no balcão da Secretaria do 

Juízo.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 10 de outubro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67539 Nr: 1333-69.2017.811.0111

 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: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Marcos Pininga, Isa Rodrigues Pininga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse formulado pelo 

MUNICÍPIO DE MATUPÁ em face dos requeridos CARLOS MARCOS 

PININGA e ROSEVALDO MARCOS PININGA, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reintegrá-lo no imóvel 

descrito e caracterizado na inicial.Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para 

desocupação voluntária e retirada das acessões, bem como determino ao 

Município que insiram os requeridos nos cadastros da Secretaria de 

Assistência Social para atendimento, se for o caso.Condeno os 

requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que, com amparo no art. 85, § 4°, do CPC, fixo em 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade restará suspensa em razão da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor 

destes.Transitada em julgado, arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

09 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64518 Nr: 2374-08.2016.811.0111

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Águas de Matupá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMS COOMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES 

LTDA - ME, C.C.N. - FACTORING FOMENTO COMERCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA RAMOS RIBEIRO 

DOS SANTOS - OAB:311.065/SP

 Certifico que, conforme autorizada pelos termos do art. 203 § 4º do NCPC, 

c.c Art. 1.010 e §§ do mesmo códex, dou prosseguimento ao feito 

intimando o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67726 Nr: 1443-68.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEITON DA ROCHA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no Decreto- Lei nº. 911/69, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação e consolido o domínio e a posse plena e exclusiva do 

veículo descrito na inicial em favor da parte requerente.Oficie-se ao 

Detran/MT para proceder a retificação no registro de propriedade.Após a 

venda do bem, deve ser descontado o que faltou a devedora pagar para 

adimplir o empréstimo, sendo retirado do valor total da dívida o montante 
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atribuído à comissão de permanência e, assim, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido à requerida.Com fulcro 

no disposto no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO.Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 

R$1.000,00 (um mil reais).Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Matupá/MT, 11 de 

outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61790 Nr: 913-98.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o acusado MOISÉS FREITAS DA 

SILVA, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei 

n. 3.688/41 c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e art. 331 do 

Código Penal.Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do 

Código Penal:Tendo em vista as condutas incriminadas e atribuídas ao réu, 

impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judicias, a fim de 

evitar repetições desnecessárias.A pena cominada para a contravenção 

penal prevista no artigo art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, é de prisão 

simples, de quinze dias a três meses, ou multa e, para o delito previsto no 

art. 331 do Código Penal, a pena é de detenção de seis meses a dois 

anos, ou multa.A culpabilidade do acusado, ou seja, o grau de 

reprovabilidade de sua conduta não ultrapassa o considerado normal ao 

tipo. O acusado não possui antecedentes criminais.Quanto à conduta 

social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a 

valoração.As circunstâncias não acarretam aumento de pena.As 

consequências, por sua vez, são inerentes ao tipo.Os motivos, de igual 

forma, são inerentes ao tipo penal.O comportamento da vítima não deve 

ser considerado influente para a prática delituosa.Analisando, pois, o 

conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 15 (quinze) 

dias de prisão simples

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66278 Nr: 642-55.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DONIZETE SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Ante o exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o acusado RODRIGO 

DONIZETE SILVA DA COSTA, já qualificado nos autos, nas sanções do 

artigo 155, § 4º, incisos II (escalada) e IV (concurso de pessoas), do 

Código Penal. Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do 

Código Penal:A pena cominada para cada delito previsto no artigo 155, § 

4º, incisos II e IV, do Código Penal, é a reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) 

anos, e multa. A culpabilidade do réu, consistente no grau de 

reprovabilidade da conduta praticada, não ultrapassa o considerado 

normal.(.....) Todavia, presente a circunstância atenuante da confissão 

espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão 

pela qual atenuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 02 (dois) anos, 03 

(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.Indo à terceira fase de fixação da pena, não vislumbro causas 

de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA de 02 

(dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento 

de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67813 Nr: 1496-49.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEMILSON MEIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço 

para CONDENAR o acusado GEMILSON MEIRA DE ANDRADE, já 

qualificado nos autos nas sanções do artigo 147 do Código 

Penal(...)Determino, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade 

por 01 (uma) restritiva de direito a ser estabelecida na audiência 

admonitória.DEIXO de condenar o acusado no pagamento das custas 

processuais, em razão de estar sendo assistido por Defensor Dativo 

nesses autos.EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor 

Dativo, que atuou anteriormente em defesa do réu, qual seja Dr. Cezar 

Calinoski Junior, com o valor total e corrigido dos honorários que lhes são 

devidos (02 URH) para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor da Defensora Dativa, 

qual seja Dra. Andreia Ferdinando Varea, com o valor total e corrigido dos 

honorários que lhes são devidos (08 URH) para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado:1.DETERMINO a SUSPENSÃO 

dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da 

condenação (artigo 15, III, CF);2.OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, 

comunicando sobre a suspensão mencionada ; 3.COMUNIQUE-SE ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil 

local, ao INFOSEG, bem como aos Institutos Nacional e Estadual de 

Identificação e à Vara de Execuções Penais desta Comarca;4.EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.Outrossim, cumpridas todas as 

determinações constantes da presente decisão e, após a expedição de 

guia de execução definitiva, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.Matupá/MT, 17 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69579 Nr: 2509-83.2017.811.0111

 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: OTACÍLIO MOURA DE ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

exordial, razão pela qual rejeito o pedido de aposentaria por invalidez 

formulado pela requerente, todavia, DETERMINO que o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) IMPLANTE/CONCEDA auxílio-doença à OTACILIO 

MOURA DE AVILA, nos moldes do art. 61 da Lei n. 8.213/91, com data do 

início do benefício –DIB- em 27.04.2017.Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do segurado: 

OTACÍLIO MOURA DE AVILA;Benefício Concedido: Auxílio-doença;Data do 

Início do Benefício (DIB): data do requerimento na via administrativa 

(27.04.2017);Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o 

trânsito em julgado.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.(...)Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.EXPEÇA-SE o necessário.Matupá/MT, 17 de 

outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71090 Nr: 3188-83.2017.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL CARGO TRANSPORTES MG LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:OAB-PR 918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3188-83.2017.811.0111 (Código 71090)
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Classe – Assunto: Carta Precatória

Requerente: Banco J. Safra S.A.

Vistos.

Indefiro o pedido formulado pelo requerente, eis que não cumpriu 

integralmente a determinação judicial derradeira.

Intime-se, novamente, a parte requerente para apresentar fotocópias da 

sentença e da decisão dos embargos de declaração, sob pena de 

devolução da missiva sem cumprimento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56667 Nr: 554-85.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA REZENDE FUSSI DE ANCHIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a autora 

VILMA REZENDE FUSSI DE ANCHIETA o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da 

Lei 8.213/91, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (19.08.2010).Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do 

segurado: VILMA REZENDE FUSSI DE ANCHIETA;Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Invalidez;Data do Início do Benefício (DIB): data do 

requerimento administrativo (19.08.2010).Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado.Declaro extinto o 

processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC.(...)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.EXPEÇA-SE o 

necessário.Matupá/MT, 17 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58287 Nr: 1290-06.2015.811.0111

 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: Fernanda de Freitas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - SRA. CLADI CARON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1290-06.2015.811.0111 (Código 58287)

Classe – Assunto: Mandado de Segurança

Requerente: Fernanda de Freitas Rosa

Requerido: Chefe do Departamento de Tributação Municipal

Vistos.

Defiro o requerimento retro (ref.50).

Intime-se a autoridade apontada como coatora para entregar à impetrante 

os documentos referentes às reuniões, estudos e avaliações imobiliárias 

que motivaram a majoração da planilha geral de valores na qual se baseou 

a Administração Pública para calcular o IPTU dos anos/exercícios de 

2013/2014/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de 

R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75282 Nr: 1586-23.2018.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1586-23.2018.811.0111 (Código 75282)

Classe – Assunto: Modificação de Guarda

Requerente: Josiane Gusmão Pereira

Requerido: Débora de Souza Defácio

Vistos.

Trata-se de Ação de Modificação de Guarda c.c. Regulamentação de 

Visitas proposta por Geraldo Aparecido Armandes em face de Débora 

Souza Defácio, ambos qualificados nos autos.

O processo tramita de forma escorreita, não havendo irregularidades a 

serem sanadas.

 Considerado que o contexto fático demanda dilação probatória a fim de 

esclarecer sobre qual das partes ostenta maior aptidão ao exercício da 

guarda dos menores, designo audiência de instrução e julgamento para a 

data de 14 de dezembro de 2018, às 14h30min, por ausência de vaga 

anterior na pauta.

Intimem-se as partes para indicarem as provas que pretendem produzir e, 

se pretenderem a produção de prova testemunhal, apresentarem o rol, no 

prazo de 10 (dez) dias, a partir da ciência da presente decisão, sob pena 

de preclusão, advertindo-lhes que a intimações destas será na forma do 

artigo 455 do CPC.

Considerando que a requerida Débora Souza Defacio voltou a residir 

nesta Comarca, sendo esta assistida pela Defensoria Pública, nomeio o 

causídico Dr. Ivaine Molina para patrocinar os seus interesses, 

atribuindo-lhe os honorários advocatícios no valor de 04 (quatro) URH, 

consoante tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado da presente decisão e a requerida, 

pessoalmente, para comparecer ao escritório do defensor.

Sem prejuízo, determino que a equipe multidisciplinar do Juízo realize novo 

estudo psicossocial na residência do requerente e na residência da 

requerida, com remessa de relatório pormenorizado, com antecedência de 

5 (cinco) dias da data da audiência.

Cientifique-se o Ministério Público sobre a oralidade.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59146 Nr: 1680-73.2015.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdSdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOA, ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, ARLON DE SOUZA PORTO - OAB:17958/O

 Processo nº 1680-73.2015.811.0111 (Código 59146)

Classe – Assunto: Guarda

Requerente: Maria do Socorro de Araújo Pereira

Requerido: Adauto de Matos e Andria Oliveira Alves

Vistos.

Notifique-se a equipe multidisciplinar do Juízo para realizar o derradeiro 

estudo psicossocial na residência da requerente a fim de averiguar as 

atuais condições de habitabilidade do menor Mateus e da família substituta, 

no prazo de 15 (quinze) dias, com remessa de relatório circunstanciado.

Com o aporte do laudo, intimem-se as parts para se manifestarem.

Em seguida, vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Matupá (MT), 25 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76433 Nr: 2167-38.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LEITE DE ARRRUDA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOURCOMM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2167-38.2018.811.0111 (Código 76433)

Classe – Assunto: Inexistência de Relação Trabalhista

Requerente: Terezinha Leite de Arruda Assis

Requerido: Fourcomm Serviços Especializados

Vistos.

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, visto que a parte 

requerente não esgotou as diligências necessárias para localização do 

novo endereço da requerida, inclusive mediante requisição nos sistemas 

disponíveis para tanto, conforme expressamente dispõe o §3º do artigo 

256 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá (MT), 25 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61367 Nr: 724-23.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 724-23.2016.811.0111 (Código 61367)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: SICREDI

Executado: Tatiana Rodrigues Silva

Vistos.

O mandado inicial foi convertido em título executivo judicial (art. 701, §2º), 

consoante decisão de ref.18.

A parte executada foi intimada, porém quedou-se inerte.

Diante deste cenário, intime-se a parte exequente para dar efetivo 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

Matupá (MT), 26 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78802 Nr: 3419-76.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO TARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17.300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3419-76.2018.811.0111 (Código 78802)Classe – 

Assunto:A l ienação F iduc iár iaRequerente :  Banco Bradesco 

Financiamentos S/ARequerido:Paulo Tarcio da Silva Vistos.Trata-se de 

pedido de busca e apreensão embasado em contrato garantido por 

alienação fiduciária, pelo qual o requerente Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, pretende alcançar o bem que se encontra em posse 

de Paulo Tarcio da Silva, em decorrência do contrato de financiamento de 

bens com garantia fiduciária, em que se vê a perfeita identificação da 

coisa alienada fiduciariamente.Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do 

Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar necessita apenas da comprovação 

da mora ou da inadimplência, o que se 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, ou mediante instrumento de 

protesto.No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou 

devidamente atestada pelos documentos juntados na inicial. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 

911/69.Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, com 

subsunção no Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a cautelar de busca e 

apreensão sobre o bem móvel descrito na inicial, que deve ser depositado 

em mãos do preposto da parte autora (que deverá ser identificado no 

mandado e, no termo de depósito, deverá constar inclusive o endereço 

para futura localização).1 - De acordo com o art. 3º, § 14, do Dec.-Lei 

911/69, incluído pela Lei 13.043/2014, "o devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos". Contudo, a falta de entrega dos 

documentos não impedirá o cumprimento da diligência.2- Promova-se a 

restrição total do veículo no sistema RENAJUD e a respectiva baixa 

quando efetivada a apreensão do bem, na forma do § 9º do art. 3º do Dec.

-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/2014. (....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53315 Nr: 1423-19.2013.811.0111

 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: SEBASTIANA BATISTA ESPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54833.

Processo nº 993-33.2014.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Adão Granja de Mello

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29897 Nr: 352-55.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloir da Silva Crestani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 29897.

Processo nº 352-55.2008.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Eloir da Silva Crestani

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Ante o teor da informação de fl.207, INTIME-SE a parte autora, na pessoa 

de seu procurador constituído, para promover a habilitação dos 

sucessores, nos termos do artigo 687 e seguintes do Código de Processo 

Civil.

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26727 Nr: 1318-86.2006.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresinha Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:16500-B/MT, Juliano Goulart Maset - OAB:192364/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 26727.

Processo nº 1318-86.2016.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Teresinha Ribeiro

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Processo em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação da parte exequente 

acerca da impugnação de fls. 175-184.

Após, volvam-me conclusos.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35401 Nr: 243-36.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO FERREIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35401.

Processo nº 243-36.2011.811.0111.

Vistos.

Trata-se de embargos à execução proposto pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da pretensão executória 

apresentada pela parte exequente.

A parte embargada se manifestou à fl. 148 concordando com os cálculos 

apresentados.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, vale registrar que no tocante ao mérito propriamente dito dos 

embargos, não houve oposição do exequente, razão pela qual é evidente 

a sua sucumbência nesta fase processual.

Dessa forma, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução, para 

acolher os cálculos apresentados às fls. 143-144, homologando-os.

Ante a sucumbência na fase executória, condeno o 

embargado/requerente em honorários de sucumbência, no percentual de 

10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o decote desse 

montante, daquele arbitrado em favor do patrono na embargada, na fase 

de conhecimento.

INTIME-SE a parte embargada para informar a conta bancária para 

transferência dos valores a serem vinculados nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, discriminando o 

valor devido à embargada e outra em favor dos patronos, em relação aos 

honorários.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31307 Nr: 328-90.2009.811.0111

 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: LEOCÁDIA ZANVISLAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31307.

Processo nº 328-90.2009.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Leocádia Zavislak

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado à fl. 148.

Para tanto, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volvam-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51383 Nr: 1280-64.2012.811.0111

 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: ODETE LIMA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51383.

Processo nº 1280-64.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Odete Lima da Cruz.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
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Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32817 Nr: 122-42.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuino Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32817.

Processo nº 122-42.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Jesuino Dias dos Santos

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 86.

Para tanto, ABRA-SE VISTA dos autos ao advogado da parte autora.

 Inexistindo requerimentos no prazo legal, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51097 Nr: 990-49.2012.811.0111

 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: NELCI SIRLEI TONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEOMAR GONÇALVES - 

OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51097.

Processo nº 990-49.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Nelci Sirlei Tonato

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54456 Nr: 699-78.2014.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:6.170-B MT, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Processo nº 699-78.2014.811.0111 (Código 54456)

Classe – Assunto: Ação de Alimentos

Requerente: Geisla Bueno da Silva

Requerido: Fagner Juliano da Silva Oliveira

Vistos.

CONSIDERANDO a declinação inclusa pelo causídico outrora nomeado 

(fls.160), nomeio o Dr. Ivaine Molina Junior para patrocinar os interesses 

da parte requerente, apresentando as contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

FIXO os honorários do mencionado advogado em 04 (quatro) URH 

(Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários 

da OAB/MT.

Intime-se o causídico sobre o teor da presente decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33907 Nr: 1217-10.2010.811.0111

 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 Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REGINALDO ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1217-10.2010.811.0111 (Código 33907)

Classe – Assunto: Depósito

Exequente: Banco Finasa S.A.

Executados: Pedro Reginaldo Araújo

Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente (fls.112) e 

DETERMINO a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC e SERASA) para inscrição negativa do nome do executado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52536 Nr: 684-46.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE APARECIDO DEL PASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, ambos do 

Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de HENRIQUE APARECIDO 

DEL PASSO, já qualificado nos autos, em virtude do reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, com relação ao 

crime que lhe foi imputado neste processo (art. 306, § 1º, inciso II, do 

Código de Trânsito Brasileiro).Transitando em julgado esta sentença, 

proceda-se às baixas, comunicações e anotações necessárias, 

arquivando-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 22 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33650 Nr: 961-67.2010.811.0111

 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: CICERA SOARES DEFENSOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33650.
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Processo nº 961-67.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Cicera Soares Defensor

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52632 Nr: 778-91.2013.811.0111

 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: INACIA DIONIZIA ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52632.

Processo nº 778-91.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Inacia Dionizia Alves Lima

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS para que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício concedido à parte autora, conforme o teor do 

acordão de fl. 85, sob pena de responsabilização penal pelo crime de 

desobediência (art. 330 do CP).

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53636 Nr: 9-49.2014.811.0111

 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: SELVINO SCHRAMMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53636.

Processo nº 9-49.2014.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Selvino Schrammel

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51072 Nr: 965-36.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELISA MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51072.

Processo nº 965-36.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Elisa Minosso.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52797 Nr: 934-79.2013.811.0111

 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: CECILIA KADES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52797.

Processo nº 934-79.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Cecilia Kades da Silva

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o teor do acórdão de fl.155.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51044 Nr: 936-83.2012.811.0111

 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: ANTONIO LEITE SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51044.

Processo nº 936-83.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Antonio Leite Sampaio.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52263 Nr: 412-52.2013.811.0111

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ALBERTO NOGUEIRA, ROSANE 

GALARRAGA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 412-52.2013.811.0111 (Código 52263)

Classe – Assunto: Rescisão do Contrato

Requerente: HSBC Bank Brasil S.A.

Requeridos: Mario Alberto Nogueira e Rosane Galarraga Nogueira

Vistos.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse 

proposta pelo HSBC BANK BRASIL S.A. em face de MARIO ALBERTO 

NOGUEIRA e ROSANE GALARRAGA NOGUEIRA, ambos qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, as partes litigantes manifestaram em petição 

conjunta, não possuir mais interesse no prosseguimento do feito, 

pugnando pela sua extinção (f.181).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que as partes, requerente e requerida, manifestaram que 

não possuem interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de 

sua desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, 

“pro rata”, nos termos do artigo 90, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30306 Nr: 761-31.2008.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Nova Esperança LTDA ME, Celázia 

Ines Baron, JOSE COSTA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2008/130 (Código 30306)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Estado de Mato Grosso

Executado: Cerâmica Nova Esperança Ltda e Outros

 Vistos.

Indefiro o pedido formulado pela parte exequente (fl.57/69), eis que já foi 

pleiteado anteriormente.

Aguarde-se o transcurso do prazo de suspensão (f.66).

Após, intime-se a parte exequente para prosseguir com o feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 18 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51828 Nr: 1725-82.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANA DE SOUZA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Código nº 51828.

Processo nº 1725-82.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Acusado (a): Daiana de Souza Elias

 Vistos.

DEFIRO o requerimento ministerial de fl. 76.

Para tanto, INTIME-SE a acusada para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

comprove o cumprimento das condições impostas pelo Juízo na ocasião 

do oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo (fl. 

74).

Decorrido o prazo com ou sem resposta, ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público para manifestação.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36120 Nr: 961-33.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO RODRIGUES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Código nº 36120.

Processo nº 961-33.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Réu(s): Josivaldo Rodrigues Marinho

Vistos.

Considerando a informação de desistência do recurso de apelação 

interposto pela Defesa (fl. 189), CUMPRA-SE integralmente a sentença 

prolatada às fls. 172-177.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 1367 Nr: 725-57.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WMARLEY LOPES FRANCO - 

OAB:3353

 Código nº 1367.

Processo nº 221/2006.

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Acusado: Valdemar Rodrigues dos Santos

Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público à fl. 159.

Para tanto, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, com a finalidade de realização da oitiva da testemunha Eva 

Aparecida de Carvalho, devendo constar o endereço indicado à fl. 159.

Intime-se a Defesa. Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53134 Nr: 1249-10.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE CAMARGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 53134.

Processo nº 1249-10.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Acusado: Carlos Jose Camargo de Oliveira

Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público à fl. 152.

Para tanto, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Sinop/MT, com 

a finalidade de realização da oitiva da testemunha Cícera Cruz dos Santos, 

devendo constar o endereço indicado à fl. 152.

Intime-se a Defesa. Ciência ao Ministério Público.

Sem prejuízo, tendo em vista o lapso temporal entre o recebimento da 

denúncia até a presente data, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público para manifestar acerca da possibilidade do reconhecimento do 

instituto da prescrição virtual.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54004 Nr: 305-71.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIDNER CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 54004.

Processo nº 305-71.2014.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Acusado: Reidner Carneiro

Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público à fl. 100.

Para tanto, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Sinop/MT, com 

a finalidade de realização da oitiva da testemunha Geraldo Sales Pereira, 

devendo constar o endereço indicado à fl. 100.

Intime-se a Defesa. Ciência ao Ministério Público.

Sem prejuízo, tendo em vista o lapso temporal entre o recebimento da 

denúncia até a presente data, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público para manifestar acerca da possibilidade do reconhecimento do 

instituto da prescrição virtual.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50092 Nr: 1565-91.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marionaldo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Código nº 50092.

Processo nº 1565-91.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Acusado: Marinaldo Pereira da Silva

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de fl. 123, REVOGO a nomeação feita ao 

Dr. Igor Neves de Carvalho e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Marinaldo Pereira da Silva o advogado Giovane Gomes Araújo que deverá 

ser intimada nos termos da decisão de fls. 114-115.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50802 Nr: 688-20.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 50802.

Processo nº 688-20.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Acusado: João Bras de Paula

Vistos.
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DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público à fl. 120.

Para tanto, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Campo 

Verde/MT, com a finalidade de realização da oitiva das testemunhas 

Silvana Antônia de Paula Pires e Vanessa Alves Pires, devendo constar 

os endereços indicados à fl. 120.

Intime-se a Defesa. Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53433 Nr: 1536-70.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Código nº 53433.

Processo nº 1536-70.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Acusado: Daniel da Silva Teixeira

Vistos.

1)Ante o teor da certidão de fl. 151, intime-se o acusado DANIEL DA 

SILVA TEIXEIRA para que, se assim desejar, constituir advogado ou, caso 

alegue não ter condições financeiras para tanto, seja informada de que 

será assistida por Defensor Dativo.

2)Aportando aos autos a informação de que o acusado constituiu 

advogado, ABRA-SE VISTA, à Defesa constituída, para apresentar rol de 

testemunhas e requerer o que for de direito, nos termos do art. 422 do 

Código de Processo Penal.

3)Caso o acusado alegue não ter condições financeiras para tanto, 

volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34609 Nr: 1921-23.2010.811.0111

 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: ESPÓLIO DE FRANCISCO ALVES DA SILVA, MARIA 

ALICE LEANDRO DA SILVA, DOMINGAS LEANDRO DA SILVA, MARIA 

DOS ANJOS LEANDRO DA SILVA, JOSE GERALDO MACIEL CABRAL, 

DIANA LEANDRO DA SILVA, SILVANA LEANDRO DA SILVA, ABRAÃO 

LEANDRO DA SILVA, ALONSO LEANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34609.

Processo nº 1921-23.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Espólio de Francisco Alves da Silva

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Intime-se a parte autora a fim de que se manifeste quanto à exceção de 

pré-executividade oposta às fls. 176-181, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50057 Nr: 1530-34.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VICENCIA REIS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8742, Hélio Maciel da Silva - OAB:12789 A/MT, MARCELO 

FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50057.

Processo nº 1530-34.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Vicencia Reis Almeida.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Primeiramente, considerando a informação retro, determino que seja 

oficiada a Coordenadoria da Conta Única dos Depósitos Judiciais, 

solicitando as providências necessárias no sentido de vincular ao 

processo os valores depositados, conforme fl. 123.

Sem prejuízo da determinação anterior, INTIME-SE a parte exequente para 

informar a conta bancária para transferência dos valores a serem 

vinculados nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, EXPEÇA-SE novamente a respectiva RPV, nos termos do novo 

sistema operacional.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Por fim, estando cumpridas as determinações constantes nos autos e, 

inexistindo requerimentos, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30746 Nr: 1199-57.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LURDES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30746.

Processo nº 1199-57.2008.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Lurdes Pinheiro

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado à fl. 136.

Para tanto, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) 

dias.

No mais, considerando o pedido de prosseguimento do feito em relação 

aos honorários advocatícios contratuais e, tendo em vista que não houve 

a juntada do contrato de honorários advocatícios para destaque do valor 

principal, DETERMINO a intimação do advogado Alexsandro Manhaguanha 

para que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, mencionado 

contrato.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34219 Nr: 1529-83.2010.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34219.

Processo nº 1529-83.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Joaci Alves da Silva

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado à fl. 166.

Para tanto, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) 

dias.

No mais, considerando o pedido de prosseguimento do feito em relação 

aos honorários advocatícios contratuais e, tendo em vista que não houve 

a juntada do contrato de honorários advocatícios para destaque do valor 

principal, DETERMINO a intimação do advogado Alexsandro Manhaguanha 

para que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, mencionado 

contrato.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52988 Nr: 1115-80.2013.811.0111

 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: CLEIDE APARECIDA DE CASTRO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52988.

Processo nº 1115-80.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Cleide Aparecida de Castro Sousa

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIME-SE a parte autora para se manifestar acerca do laudo médico 

juntado aos autos, bem como manifestação da autarquia demandada à 

fl.83, no prazo legal.

Após, volvam-me conclusos.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54833 Nr: 993-33.2014.811.0111

 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: ADÃO GRANJA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54833.

Processo nº 993-33.2014.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Adão Granja de Mello

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52551 Nr: 699-15.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDE HENKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52551.

Processo nº 699-15.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Evanilde Henke

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Diante da apresentação da contestação às fls. 166-169, INTIME-SE a parte 

requerente para apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Após, tragam-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36308 Nr: 1149-26.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36308.

Processo nº 1149-26.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Antonio Gomes dos Santos

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Considerando o lapso temporal da data de realização da perícia agendada 

na via administrativa, conforme informado às fls. 159-162, até a presente 
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data, INTIME-SE a parte requerente para que comprove a negativa do 

requerimento administrativo ou se for o caso, a concessão do benefício, 

sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51071 Nr: 964-51.2012.811.0111

 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: MDDC, NELCINDA TELLES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51071.

Processo nº 964-51.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Nelcinda Telles de Campos

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Diante da apresentação da contestação às fls. 154-156, INTIME-SE a parte 

requerente para apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Após, tragam-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36522 Nr: 1363-17.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ANGELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36522.

Processo nº 1363-17.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Antonio Angelo de Oliveira

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Ante o teor da informação de fl.169, INTIME-SE a parte autora, na pessoa 

de seu procurador constituído, para promover a habilitação dos 

sucessores, nos termos do artigo 687 e seguintes do Código de Processo 

Civil.

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50762 Nr: 646-68.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 50762.

Processo nº 646-68.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Autor(es): Ministério Público

Réu(s): Elton dos Santos da Silva

Vistos.

Considerando que a ausência do acusado era temporária (fl.109), DEFIRO 

a cota ministerial retro.

Para tanto, expeça-se novo mandado com a finalidade de intimação do réu 

Elton dos Santos da Silva, para que tome ciência acerca da sentença 

condenatória.

Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27382 Nr: 1898-19.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira São Miguel do Iguaçu Ltda - ME, 

OSEAS SANTIAGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 240, § 4º, do Código de Processo Civil, 

DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente execução fiscal 

e, por conseguinte, com fulcro no art. 354 c/c art. 487, II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.Isento de 

custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, determino a 

liberação de quaisquer bens/valores constritos, se houver.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.Cumpra-se.Matupá, 17 de outubro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54381 Nr: 633-98.2014.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOÉ CORTES, ZELIA CORTES, ADEMIR CORTES, 

ADEMAR CORTES, EDILSON CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TEREZINHA BARANOSKI CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 633-98.2014.811.0111 (Código 54381)

Classe – Assunto: Arrolamento Sumário

Requerente: Noé Cortes

 Inventariado: Espólio de Terezinha Baranoski Cortes

Vistos.

1) Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (fl.68), NOMEIO em 

substituição o causídico Dr. IGOR NEVES DE CARVALHO para patrocinar 

o interesse da requerente, cujos honorários serão proporcionalmente 

arbitrados ao final da demanda.

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

2) Reduzo proporcionalmente o valor dos honorários arbitrados em favor 

da advogada Dra. Melissa Sarzi Sartori Azevedo para o correspondente a 

2 URH, considerando a sua atuação técnica - orientação da parte, 

elaboração da peça inicial e acompanhamento processual-.

3) Cumpra-se a determinação de fl.66.

4) Após, conclusos para a sentença homologatória.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32445 Nr: 1471-17.2009.811.0111

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 518 de 585



 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI LUIZ DAL CANTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:OAB/PR 67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OBA/SP 211.648

 Processo nº 1471-17.2009.811.0111 (Código 32445)

Classe – Assunto: Prestação de Contas

 Requerente: Rudi Luiz Dal Canton

Requerido: Banco do Brasil S.A.

Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado pela parte requerente (f.1.428) e 

AUTORIZO o levantamento dos honorários periciais finais, mediante a 

expedição de alvará eletrônico para transferência dos valores, com 

observância dos dados bancários indicados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53345 Nr: 1451-84.2013.811.0111

 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: SKADA, IBADA, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1451-84.2013.811.0111 (Código 53345)

Classe – Assunto: Ação de Guarda e Alimentos

Requerente: Ivanilse Araújo da Silva

 Requerido: Paulo Roberto Vieira de Assis

Vistos.

1) Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (fls.60), NOMEIO em 

substituição o causídico Dr. KASSIO ROBERTO PEREIRA para patrocinar o 

interesse da requerente, cujos honorários serão proporcionalmente 

arbitrados ao final da demanda.

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

2) Reduzo proporcionalmente o valor dos honorários arbitrados em favor 

da advogada Dra. Melissa Zarzi Sartori Azevedo para o correspondente a 

2 URH, considerando a sua atuação técnica - orientação da parte, 

elaboração da peça inicial e acompanhamento processual.

3) Intime-se ainda a parte requerente para que se manifeste sobre a 

juntada dos documentos de fls. 55/56 e 58.

4) Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27730 Nr: 2215-17.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira São Miguel do Iguaçu Ltda - ME, 

OSEAS SANTIAGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 240, § 4º, do Código de Processo Civil, 

DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente execução fiscal 

e, por conseguinte, com fulcro no art. 354 c/c art. 487, II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.Isento de 

custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, determino a 

liberação de quaisquer bens/valores constritos, se houver.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.Cumpra-se.Matupá, 17 de outubro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66332 Nr: 681-52.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B

 Autos 681-52.2017.811.0111.

Código 66332.

Vistos.

SOLICITE-SE informações acerca do cumprimento da carta precatória 

expedida à Ref. 55.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 29 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020002-05.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA PURA BELEZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Inobstante o teor da certidão inclusa (andamento 36), informando o 

trânsito em julgado nos autos, convém ressaltar que a reclamante postulou 

pela nomeação de mandatário legal para a interposição de recurso, 

anteriormente ao trânsito em julgado, mais especificamente na mesma data 

da prolação da sentença. Destarte, em virtude da suspensão da 

cumulação da Defensoria Pública nesta comarca, por prazo indeterminado, 

nomeio a ilustre causídica Dra. Luciola Moreschi Passanelli, como 

defensora dativo, para patrocinar-lhe a defesa técnica, inclusive com 

apresentação de resposta escrita, na forma da lei. Arbitro honorários 

advocatícios à causídica nomeada no valor equivalente à 2 URH, em 

conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 

096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ. Na 

sentença o juiz determinará a expedição de certidão em favor da 

defensora dativa, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º). Intime-se a causídica nomeada para manifestar-se sobre o 

inteiro teor da certidão inclusa (andamento 40), no prazo de 10 (dez) dias. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Matupá (MT), 31 de julho de 2016. 

Fabio Petengill Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010102-95.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE EDUARDO ANDRADE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM QUADRA SILVA GALDAS (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATUPÁ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MATUPÁ AVENIDA Hermínio Ometto, 321, 

ZCR - MATUPÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0010102-53.2015.811.0041 Polo Ativo: JORGE EDUARDO ANDRADE 
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FERREIRA Polo Passivo: MIRIAN QUADRA SILVA GALDAS VISTOS. Defiro 

o pedido formulado no mov. 22.1. Intime-se o requerente para indicar o 

endereço atualizado da requerida, no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção. Providências necessárias. FABIO PETENGILL Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35784 Nr: 625-29.2011.811.0111

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANESIO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT, HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - 

OAB:19973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA, por 

sentença, o presente feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado da presente decisão, 

ARQUIVEM-SE estes autos, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CUMPRA-SE, servindo esta, no que couber como mandado. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 10 de 

outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 46/2018-DF

A Doutora SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Nobres, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

Considerando o teor da Portaria 30-201-DF, que instaurou Processo 

Administrativo Disciplinar em face de Clarindo Ferreira de Araújo Filho, bem 

como nomeou interventor o Senhor Jazilei Ferreira de Araújo, para 

responder pelo expediente do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e 

Documentos da Comarca de Nobres;

Considerando que nos autos n° 1189-57.2011.811.0030 – Código 22585, 

foi declarada a perda da delegação outorgada a Clarindo Ferreira de 

Araújo Filho, cuja sentença transitou em julgado em 28/05/2012, sem 

interposição de recurso;

Considerando que à época não foi regulamentada a situação do 

interventor designado;

R E S O L V E:

Art. 1º- DESIGNAR, interinamente e a título precário, o senhor JAZILEI 

FERREIRA DE ARAÚJO, brasileiro, Residente na Rua Tancredo Neves, 

613, centro – Nobres/MT e, para responder pelo expediente do Cartório de 

Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Nobres, com 

efeitos retroativo a 28/05/2012, até ulterior deliberação deste juízo;

 Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique e remeta-se cópia à Corregedoria Geral da Justiça para 

conhecimento.

Nobres, 29 de outubro de 2018.

Sabrina Andrade Galdino Rodrigues

Juiza de Direito Diretora do Foro

 

PORTARIA Nº 47/2018-DF

A Doutora SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Nobres, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 37, da Lei Federal 

8.935/94; artigo 18 e 22, I, da Lei Estadual nº 6.940/97, CNGCE, artigos 308 

e 309; Provimentos n.º 005/2008/CM (art. 54, § 1º) e 017/2008/CM (art. 

13).

Considerando a determinação contida na decisão proferida Excelentíssima 

Senhora Corregedora Geral de Justiça, Des. Maria Aparecida Ribeiro, no 

expediente 0000194-27.2017, em razão das pendências referentes aos 

lançamentos junto ao Sistema GIF dos anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 

2017, que deu origem ao Pedido de Providências 2879-77.2018.811.0030 – 

Código 74767;

Considerando que a conduta do delegatário do serviço extrajudicial 

demonstra, pelo menos em tese, o descumprimento dos deveres e 

incumbências, previstas na lei e nas instruções normativas, competindo ao 

Juiz Corregedor tomar as medidas cabíveis;

Considerando que de acordo com o art. 31 da Lei 8.935/94, são infrações 

disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às 

penalidades previstas na mesma lei: I - a inobservância das prescrições 

legais ou normativas; II - a conduta atentatória às instituições notariais e de 

registro;

Considerando a necessidade de instauração de processo administrativo, 

por força do disposto no artigo 35 da Lei n.º 8.935/1994, e 21 da Lei 

Estadual 6.940/97;

Considerando o descabimento de sindicância, como preliminar do 

processo administrativo, ante o estabelecido no artigo 20, inciso I, da Lei 

Estadual 6.940/97, que prevê essa medida somente "quando a infração 

não se revela evidente", o que não ocorre na situação aventada;

R E S O L V E:

Art. 1º- INSTAURAR, com fundamento nas disposições contidas nos 

artigos 37 e 38, da Lei 8.935/94; Provimento n.º 005/2008/CM, parágrafo 

1.º, do artigo 54 e, artigos 18 e 22, I, da Lei Estadual n.º 6.940/97, e arts. 

308 e 309, da CNGCE, PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face 

de JAZILEI FERREIRA DE ARAÚJO, brasileiro, Residente na Rua Tancredo 

Neves, 613, centro – Nobres/MT e, em face da necessidade de melhor 

apurar os fatos em epígrafe e de produzir provas, assegurada ao 

requerido ampla defesa e contraditório, à vista do suposto 

descumprimento dos deveres funcionais, previsto no inciso V, do artigo 30 

da Lei 8.935/94, e infringido, pelo menos em tese, o artigo 31, incisos I e II, 

da referida lei.

Art. 2.º- DESIGNAR o dia 06/12/2018, às 14:00 horas, para oitiva do 

acusado, facultando-lhe a apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados de sua oitiva, de defesa escrita e produção de provas que 

pretende especificar, incluindo a indicação dos nomes das pessoas que 

deseja que sejam ouvidas, na data assinalada. Para tanto, deverá 

fornecer seus nomes e endereços, em tempo hábil para intimação ou 

poderá trazê-las independentemente de chamamento judicial.

Art. 3º- DETERMINAR, por meio desta,a citação e notificação do implicado, 

para que tome conhecimento do inteiro teor desta portaria, do inteiro teor 

do Ofício 2997/2018-DOF e documentos e a ele anexado e da decisão que 

determinou a instauração do presente rocedimento e, acompanhe todos os 

seus atos.

Art. 4º DESIGNAR o Sr. Carmelindo Rei da Silva, matrícula 4111 para atuar 

no Procedimento Administrativo e secretariar os trabalhos, sob a 

presidência desta Magistrada.

Art. 5.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, intime-se e cumpra-se, remetendo-se cópias, nos termos do 

artigo 14 do Provimento 17/2008/CM, ao Conselho da Magistratura, à 

Corregedoria Geral da Justiça para conhecimento.

Nobres, 29 de outubro de 2018.

Sabrina Andrade Galdino Rodrigues. Juiza de Direito Diretora do Foro

Edital

EDITAL GABARITO DEFINITIVO - Torna Publico o Gabarito Definitivo da 

prova do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de Nível 

Médio e Nível Superior

* O Edital completo,encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL N.º 02/2018/DF - Resolve tornar público o resultado dos 

candidatos habilitados por meio da análise dos documentos apresentados, 

em conformidade com o Edital n. 01/2018-DF e Provimento nº 19/2014/CM:

* O Edital nº 02/2018/DFcompleto,encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Nortelândia

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000126-30.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por JULIANA EUZEIA DE SOUZA em face de 

BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito. A requerida 

não anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de 

comprovar suas alegações. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, não se aplica 

a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, a negativação 

preexistente que pesa sob o nome da parte autora está sendo discutidas 

judicialmente (Autos nº 1000125-45.2018.8.11.0031). Nesse sentido, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A 

REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado 

ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000139-29.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ELIZANGELA DE SOUZA NEVES em face de 

BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, 

nos termos do artigo 355, inc. II, do Código de Processo Civil. Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. Pleiteia a 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. A 

reclamada contesta, informando que a negativação é legítima, ante a 

inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pela reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, e nem cópia de contrato ou extrato, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais),, corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, 

oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo 

das restrições comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com 

relação aos débitos discutidos neste feito. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 
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forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-08.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000121-08.2018.8.11.0031. PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JUCELINO ANTONIO DA SILVA em face de BANCO 

BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 

355, inc. II, do Código de Processo Civil. Indefiro a preliminar de ausência 

de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização 

por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro 

das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não 

reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. A reclamada 

contesta, informando que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pela reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, e nem cópia de contrato ou extrato, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Restando caracterizada a falha 

e a abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada 

à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, 

o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, 

na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),, corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, 

oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo 

das restrições comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com 

relação aos débitos discutidos neste feito. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-84.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSON DENNY LOPES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000103-84.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ALLYSON DENNY LOPES CARDOSO em face de 

BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, 

nos termos do artigo 355, inc. II, do Código de Processo Civil. Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. Pleiteia a 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. A 

reclamada contesta, informando que a negativação é legítima, ante a 

inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pela reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, e nem cópia de contrato ou extrato, 

apenas faturas produzidas unilateralmente, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Restando caracterizada a falha 

e a abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada 

à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, 

o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, 

na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),, corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, 

oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo 

das restrições comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com 

relação aos débitos discutidos neste feito. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 
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Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-82.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE EUZEBIO ZAMBALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000017-16.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por SIMONE EUZEBIO ZAMBALLI em face de BANCO 

BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 

355, inc. II, do Código de Processo Civil. No que se refere a preliminar de 

impossibilidade de gratuidade da justiça, a mesma merece ser rejeitada, 

pois, como é sabido, a benesse da gratuidade da justiça no âmbito dos 

juizados especiais é dispensável em sede cognitiva, sendo imprescindível 

a manifestação quanto ou seu deferimento ou não somente em sede 

recursal. A respeito, vejamos o que disciplina a Lei dos Juizados 

Especiais: Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro 

grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece já que não utiliza os serviços da requerida. No documento 

acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da 

reclamante pela reclamada. A reclamada contesta, informando que a 

negativação é legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado pela 

reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, e nem 

cópia de contrato ou extrato, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras restrições 

comerciais posteriores a que está sendo discutida neste feito, razão pela 

qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora do registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao débito 

objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - Julgo improcedente o pedido de condenação em 

litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 
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ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do 

artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-16.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY JEFFERSON DE ALMEIDA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANILTON GONCALVES OAB - MT23502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Autos  nº 

1000239-96.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Cuida-se de 

Embargos de Declaração opostos por JONNY JEFFERSON DE ALMEIDA 

DOURADO, já qualificada, em face da sentença de mérito, alegando a 

omissão no tocante ao pedido de justiça gratuita. Decido. A Lei dos 

Juizados Especiais 9.099/1995, prevê, em seu artigo 48, a possibilidade de 

oposição de embargos contra decisões ou acórdãos que estiverem 

eivados de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida. Vejamos o teor 

do referido dispositivo legal: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. Pois bem, alega a embargante que a sentença 

objurgada se encontra omissa no que se refere ao pedido de justiça 

gratuita Analisando os argumentos por trazidos, bem como a sentença 

objurgada, entendo que os presentes embargos merecem provimento, 

ante a ausência de manifestação na sentença atacada, sobre questão 

apresentada em contestação pela requerida “pedido de justiça gratuita”. 

Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e DOU PROVIMENTO para afastar 

a condenação por danos morais e constar na referida sentença: “O artigo 

54 da Lei 9.099/95, estatui que o acesso ao Juizado Especial independe, 

em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou 

despesas e o artigo 55 da mesma Lei, estabelece que a sentença de 

primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. - DEFIRO a parte 

autora os benefícios da justiça gratuita” No mais, devendo permanecer o 

comando judicial atacado tal como está lançada. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz 

leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 009/2018/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, torna público o Gabarito Definitivo das 

provas de Nível Superior, realizada no dia 21.10.2018, conforme disposto 

no Edital nº. 003/2018/DF, de 13 de agosto de 2018.

* O Edital nº 009/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL Nº. 010/2018/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, torna público o Resultado Definitivo do 

Teste Seletivo para contratação de Estagiários de Nível Superior, em 

conformidade com o Edital nº. 003/2018/DF, de 13 de agosto de 2018

* O Edital nº 010/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 47/2018-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Bruno César Singulani França, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o(a) servidor (a) Shirley Franco Lemes de Sousa, 

matrícula 13674, designado(a) Gestor(a) Judiciário(a) Substituto(a) da 

Vara Única desta Comarca, estará afastado(a) de suas funções pelo 

período de 30 dias, contados do dia 19 de Outubro de 2018, em razão de 

atestado médico apresentado em 25 de Outubro, conforme lançamento no 

Sistema SGP;

 CONSIDERANDO a necessidade de designar um(a) servidor(a) para 

substituir a servidora durante o período acima mencionado;

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) Jaqueline Romeira Pacheco, matrícula n. 

32709, Analista Judiciário(a), para exercer a Função de Gestora Judiciária 

em Substituição, no período de 19 de Outubro a 17 de Novembro de 2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde-MT, 29 de outubro de 2018

Bruno César Singulani França

Juiz de Direito e Diretor do Foro

25882

PORTARIA N. 48/2018-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Bruno César Singulani França, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Márlia Joaquina Leite Soares 

Cecconello, matrícula 7102, Técnica Judiciária, designada Gestora Geral 

de 1º Entrância desta Comarca, estará afastada de suas funções pelo 

período de 07 (sete) dias, contados do dia 26 de outubro de 2018, em 

razão de atestado médico apresentado em 29 de outubro, conforme 

lançamento no Sistema SGP-Sistema Gestão de Pessoas;

 CONSIDERANDO a necessidade de designar um(a) servidor(a) para 

substituir a Gestora Geral durante o afastamento acima mencionado;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora KARLA BEATRIZ BERNATZKY, brasileira, 

Distribuidora, Contadora e Partidora, matrícula 25882, designada Gestora 

Administrativa 3, para responder pela Central de Administração na função 

de Gestora Geral em Substituição Legal da servidora Márlia Joaquina Leite 

Soares Cecconello, no período de 26 de outubro a 1º de novembro de 

2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde-MT, 29 de outubro de 2018

Bruno César Singulani França

Juiz de Direito e Diretor do Foro

25882

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69246 Nr: 79-58.2016.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a tabela de cálculos homologados de fls. 90/93 não 

possuem as seguintes informações: Número de parcelas de exercícios 

anteriores; Valor de exercícios anteriores (R$); Número de parcelas do 

exercício corrente; Valor do exercício corrente (R$); as quais são 

imprescindíveis  para expedição do RPV no s is tema 

https://eprecweb.trf1.jus.br, impulsiono os autos para manifestação da 

parte, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65672 Nr: 1492-77.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Borges Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65672 SENTENÇA Vistos e examinados. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário com Pedido de Tutela de 

Antecipada ajuizada por em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Assim, entendo que 

a prova documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em 

juízo, bem como a realidade fática que acima mencionei, não autorizam o 

deferimento do pleito formulado pela requerente. Portanto, o requerente 

não faz jus à aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143, da Lei nº 

8.213/91, pois não preenchidos os requisitos legais. Ante o exposto, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 

Sem custas, à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 

1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor causa, ficando suspensa a 

cobrança, pois a parte é beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 

3º, do CPC). Intime-se o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, 

remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. Sobrevindo 

recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para 

contrarrazões, após, remetam-se ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Monte Verde/MT, 29 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65918 Nr: 1671-11.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO ALVES DE 

SOUZA MELO, para devolução dos autos nº 1671-11.2014.811.0091, 

Protocolo 65918, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32235 Nr: 231-05.2009.811.0107

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÁCIO JOSÉ KONRAD, SALETE BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, RODRIGO JUSTUS DE BRITO - OAB:43892

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 32.763,08 (trinta e dois mil e 

setecentos e sessenta e três reais e oito centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de fls. 1340-1342. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 20.763,08 (vinte mil, setecentos e sessenta e 

três reais e oito centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

12.000,00 (doze mil reais), para fins da guia de taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único, Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) na 

Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1360 Nr: 6-68.1998.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO COSME E DAMIÃO LTDA., 

COSME ZULIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13.298/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 1.164,69 (um mil, cento e sessenta e 

quatro reais e sessenta e nove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fls. 155. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 582,34 (quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e 

quatro centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 582,34 

(quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único, Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia (paga) na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo 

PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70926 Nr: 159-79.2013.811.0106

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DWFdO, NAFdS, AFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YANN DIEGGO 

SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

159-79.2013.811.0106, Protocolo 70926, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 73837 Nr: 320-21.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simiete Flosina de Oliveira, Paulo Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o deferimento de minhas férias individuais para o mês de 

JULHO de 2016, nos termos do artigo 234, § 1º, do COJE, devolvo o 

presente feito ao Cartório Judicial.

Findo o período de férias, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 71527 Nr: 838-79.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Brito de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Vistos em correição.

I. Considerando o parecer manifestação de fls. 35, defiro o pedido de 

liberação do valores penhorados, expedindo o álvara.

II. Após, remetam-se os autos a Fazenda Pública Estadual.

II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75348 Nr: 261-96.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sely Pereira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de fls. 51 e considerando que até o momento a 

requerente não foi periciada, NOMEIO como médico perito o Dr. SÓSTENES 

MICHAEL CARREIRO SILVA.

ARBITRO para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 372,80 

(trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), (Resolução 307, de 

07 de outubro de 2014, do Conselho de Justiça Federal), a ser pago por 

intermédio de encaminhamento de Ofício a SECAD.

INTIME-SE a assistente social do juízo para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, apresente relatório de estudo do caso.

Advirtam-se os profissionais encarregados da produção de provas 

técnicas para que se atenham aos quesitos elaborados pelas partes e 

pelo juízo.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010720-21.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GININHO TSEREDZAPRIWE TSIBO OOPRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA RODRIGUES DE MENDONCA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente para 

que adote as providências necessárias para viabilizar a citação da parte 

requerida no prazo legal. Novo São Joaquim, 29 de outubro de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010042-40.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para 

responder aos embargos à execução no prazo legal. Novo São Joaquim, 

29 de outubro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor 

de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010076-44.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARA RENATA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para 

responder aos embargos de declaração no prazo legal. Novo São 

Joaquim, 29 de outubro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68547 Nr: 224-05.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR BISPO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Vistos,

 Homologo a desistência da testemunha João Matheus Matias.

 Declaro encerrada a instrução.

Abro o prazo para alegações finais por 5 dias para cada parte, primeiro 

para o Ministério Publico, mediante de carga, depois para o advogado do 

réu por intimação via DJE.

 Saem os presentes intimados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-59.2013.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES (REQUERIDO)

CONSROD CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA LUCHESI OAB - SP0322290A (ADVOGADO(A))

ISRAEL CEZAR SIMAS OAB - SC22458 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora para no prazo 

legal manifestar nos autos o que entender por direito.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118470 Nr: 610-42.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 INTIMANDO, as partes da audiência de conciliação, designada para o dia 

06 de novembro de 2018 às 12h00min, conforme ref.16

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118437 Nr: 595-73.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Catarina de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 INTIMANDO as partes, que encontra-se designada audiência de 

conciliação, para o dia 06 de novembro de 2018 às 11h40min, conforme 

ref. 28.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118285 Nr: 558-46.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOMIRO DE ARAUJO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 INTIMANDO as partes, que encontra-se designado audiência de 

conciliação, a qual ocorrerá em 06 de Novembro de 2018, às 10h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154472 Nr: 2051-87.2018.811.0028

 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: LCdS, JdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado audiência de 

conciliação, a qual ocorrerá em 12 de Novembro de 2018, às 10h20min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014318-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINA DA SILVA NEVES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014318-86.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: 

REQUERENTE: GUILHERMINA DA SILVA NEVES RONDON 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 
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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 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000618-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE LACERDA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

Novembro de 2018, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018361-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. TORNEARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERAÇÃO DOIS AMIGOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

Novembro de 2018, às 14:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-95.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILEI BENEDITO SANTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 

Em análise detida dos autos, verifica-se que o comprovante de residência 

não está em nome da reclamante. Dessa forma, nos termos do art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para comprovar o vínculo com o titular do 

comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após, conclusos para análise da tutela 

antecipada. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA EUCARIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA MARIA DE MORAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

Novembro de 2018, às 14:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012978-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE CRISTINA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012978-44.2016.8.11.0028. REQUERENTE: KARINE CRISTINA DA SILVA 

SANTOS 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 KARINE CRISTINA DA 

SILVA SANTOS 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 de indenização por dano moral. 

Analisando a preliminar – Ilegitimidade Ad Causam ativa: Conforme 

suscitado pela parte ré, 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, conforme 

autos n. 8014415-86.2017.8.11.0028. Razão pela qual a presente 

demanda deve ser extinta por ilegitimidade ativa ad causam, tendo em 

vista que, a requerente não é/nunca foi a 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 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-13.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAKQUELINE RAMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

Novembro de 2018, às 14:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-13.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELINO GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, 

para caso queiram, manifestar-se no processo no prazo de 05 dias. Não 

havendo manifestação, arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-42.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PALHIELO SAAD VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT0011854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOIP PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

FENIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

BRIGIDA BERNARDO REVEILLEAU OAB - SP0313034A (ADVOGADO(A))

LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO OAB - MT0013161A 

(ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, 

para caso queiram, manifestar-se no processo no prazo de 05 dias. Não 

havendo manifestação, arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-39.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PATRICIA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, 

para caso queiram, manifestar-se no processo no prazo de 05 dias. Não 

havendo manifestação, arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-59.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSECLEIA MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 

Em análise detida dos autos, verifica-se que o comprovante de residência 

não está em nome da reclamante. Dessa forma, nos termos do art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para comprovar o vínculo com o titular do 

comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-83.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 

Em análise detida dos autos, verifica-se que o comprovante de residência 

não está em nome da reclamante. Dessa forma, nos termos do art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para comprovar o vínculo com o titular do 

comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-68.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 

Em análise detida dos autos, verifica-se que o comprovante de residência 

não está em nome da reclamante. Dessa forma, nos termos do art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para comprovar o vínculo com o titular do 

comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-02.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 

Em análise detida dos autos, verifica-se que o comprovante de residência 

não está em nome do reclamante. Dessa forma, nos termos do art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para comprovar o vínculo com o titular do 

comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010932-19.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NAILDO JOSE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 

(ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, 

para caso queiram, manifestar-se no processo no prazo de 05 dias. Não 

havendo manifestação, arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-41.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA FRANCA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, 

para caso queiram, manifestar-se no processo no prazo de 05 dias. Não 

havendo manifestação, arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-67.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

DECISÃO VISTOS, 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: 1000708-39.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. No caso, noto que o autor não acostou prova inequívoca apta a 

comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano dos fatos 

alegados, qual seja, o extrato do cadastro de proteção ao crédito com o 

nome da parte autora devidamente inscrito. Não vislumbrando nos autos 

os pressupostos necessários para o deferimento da tutela antecipada, 

outro caminho não há senão indeferi-la. Ademais, verifico que a parte não 

juntou aos autos comprovante de residência, uma vez que alega jamais ter 

contratado os serviços da reclamada, não pode ser considerado o 

endereço constante na fatura, tendo em vista que o autor não reconhece 

a contratação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. 

Intime-se a parte autora para acostar aos autos comprovante de 

residência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. CITE-SE o 

reclamado, 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. INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011191-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA GONCALINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

Novembro de 2018, às 14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011194-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

Novembro de 2018, às 14:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011192-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

Novembro de 2018, às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010438-96.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO ESCOLASTICO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, 

para caso queiram, manifestar-se no processo no prazo de 05 dias. Não 

havendo manifestação, arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010413-15.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

MARISELMA RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI - BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, 

para caso queiram, manifestar-se no processo no prazo de 05 dias. Não 

havendo manifestação, arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011190-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA PIRES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

Novembro de 2018, às 15:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000778-90.2017.8.11.0028. REQUERENTE: AFONSO VIEIRA DE ALMEIDA 

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 22/06/2018, acostado aos autos – ID13828548, 

cujo valor de R$ 1.300,00, foi depositado na conta do(a) patrono(a) da 

parte requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado pela 

requerida – ID 13982641. 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 dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II 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. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019494-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DE JESUS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

Novembro de 2018, às 15:10 horas.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27043 Nr: 1246-69.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Figueiredo Sanches, Karolinne de 

Matos Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Diniz - 

OAB:16.355/MT, Aristides José Botelho de Oliveira - OAB:3.911, 

Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930, PAULINHO PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:18874/O

 Intimo a defesa para apresentação dos memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37161 Nr: 2161-50.2017.811.0019

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosiane Aparecida Cardoso, Sandro Lucio 

Almeida de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 CERTIFICO a inclusão da Dra. Tatiane Felipetto em defesa dos requeridos, 

conforme determinado. Assim, procedo sua INTIMAÇÃO para 

apresentação de memoriais finais no prazo legal.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37412 Nr: 1315-78.2013.811.0017

 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: GMdFJ, IDdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo de Barros Bedran - 

OAB:24900/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 21 de janeiro de 2019, às 17:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 45921 Nr: 1955-13.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAC, VLAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B, Fernando Oliveira de Alencar - OAB:25158/O, José 

Genilson Brayner - OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 22 de janeiro de 2019, às 17:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 59107 Nr: 1323-98.2016.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Código 59107

Ante petição de fl. 76, em que se requer o arbitramento de honorários 

advocatícios em virtude de sua atuação no presente feito, por tudo o que 

se extrai dos autos, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 02 

(dois) URH (Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de 

Mato Grosso, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 05 de dezembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 1229-82.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Junior, Márcio César de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o ilustre causídico Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva 

OAB/MT 22102/O, arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários 

advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 1229-82.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Junior, Márcio César de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato a Dra. Adrielle dos Santos Bachega, arbitrando-lhe 01 

(um) URH a título de honorários advocatícios.

Haja vista o ofício retro juntado, redesigno a presente audiência para o dia 

23/10/2018, às 10:00h.

Requisite-se o Policial Odiney.

Oficie-se ao Juízo deprecante informando a nova data.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 1229-82.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Junior, Márcio César de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64243

Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo-se cópia da presente como 

mandado.

Designo o dia 09/10/2018, às 09h15min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 28 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64030 Nr: 1122-38.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 64030

Vistos, etc.

Atentando-me ao certificado nos autos, de que a testemunha está lotada 

no GEFRON desta comarca, cumpra-se, servindo-se cópia da presente 

como mandado.

Designo o dia 09/10/2018, às 09h30min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64030 Nr: 1122-38.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato a Dra. Adrielle dos Santos Bachega OAB/MT 15192, 

arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 64026 Nr: 1118-98.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miuria Cristina Santana dos Santos, Carlos 

Daniel Gomes de Oliveira, Douglas Ferreira Tenório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 64026

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 30/08/2018, às 14h05min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64026 Nr: 1118-98.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miuria Cristina Santana dos Santos, Carlos 

Daniel Gomes de Oliveira, Douglas Ferreira Tenório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 64026

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado teve inscrição deferida para o I 

Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, que será 

realizado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, 

impossibilitando a realização da solenidade anteriormente aprazada, 

redesigno a audiência para o dia 09/10/2018, às 09h35min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Intimem-se, os presentes, em balcão de secretaria.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário à realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 28 de agosto de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64026 Nr: 1118-98.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miuria Cristina Santana dos Santos, Carlos 

Daniel Gomes de Oliveira, Douglas Ferreira Tenório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o Dr. Adrielle dos Santos Bachega OAB/MT 15192, 

arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63983 Nr: 1086-93.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Almeida Souza, José Carlos 

Pereira de Freitas Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o Dra. Adrielle dos Santos Bachega OAB/MT 15192, 

arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63983 Nr: 1086-93.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Almeida Souza, José Carlos 

Pereira de Freitas Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 63983

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 30/08/2018, às 13h30min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63983 Nr: 1086-93.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Almeida Souza, José Carlos 

Pereira de Freitas Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 63983

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado teve inscrição deferida para o I 

Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, que será 

realizado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, 

impossibilitando a realização da solenidade anteriormente aprazada.

Ainda, atentando-me ao ofício de fl. 14, em que o GEFRON informa a 

impossibilidade de apresentar a testemunha Miguel dos Santos Justiniano 

no período de 27/08/2018 até 21/09/2018, redesigno a audiência para o dia 

09/10/2018, às 10h25min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário à realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 28 de agosto de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63974 Nr: 1082-56.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Athaíde de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 63974

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado teve inscrição deferida para o I 

Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, que será 

realizado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, 
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impossibilitando a realização da solenidade anteriormente aprazada, 

redesigno a audiência para o dia 09/10/2018, às 10h55min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário à realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 28 de agosto de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63974 Nr: 1082-56.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Athaíde de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 63974

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 30/08/2018, às 13h45min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63974 Nr: 1082-56.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Athaíde de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Considerando que nesta Comarca não há defensoria pública, nomeio para 

o ato a Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva, a qual arbitro 1 (um) URH a 

titulo de honorários.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63974 Nr: 1082-56.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Athaíde de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Tendo em vista que a testemunha Túlio Gadotti que fora devidamente 

requisitado conforme certidão de fl. 18, não comparecendo para o ato e 

nem mesmo apresentando justificativa para sua ausência, REDESIGNO a 

solenidade para o dia 23/10/2018 às 10hs15min.

Tratando-se de Policial Civil, intime-se pessoalmente a testemunha.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63950 Nr: 1068-72.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neliane Ferreira de Lima, Maycon Douglas 

Laurindo Duarte, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 63950

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 30/08/2018, às 13h40min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63950 Nr: 1068-72.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neliane Ferreira de Lima, Maycon Douglas 

Laurindo Duarte, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o Dra. Adrielle dos Santos Bachega OAB/MT 15192, 

arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63950 Nr: 1068-72.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neliane Ferreira de Lima, Maycon Douglas 

Laurindo Duarte, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 63950

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado teve inscrição deferida para o I 

Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, que será 

realizado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, 

impossibilitando a realização da solenidade anteriormente aprazada, 

redesigno a audiência para o dia 09/10/2018, às 10h15min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário à realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 28 de agosto de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63738 Nr: 941-37.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 63738

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado teve inscrição deferida para o I 

Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, que será 

realizado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, 

impossibilitando a realização da solenidade anteriormente aprazada, 

redesigno a audiência para o dia 09/10/2018, às 10h40min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.
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Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário à realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 28 de agosto de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63738 Nr: 941-37.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 63738

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 30/08/2018, às 10h35min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 16 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63738 Nr: 941-37.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato a Dra. Adrielle dos Santos Bachega OAB/MT 15192, 

arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63529 Nr: 826-16.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 63529

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado teve inscrição deferida para o I 

Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, que será 

realizado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, 

impossibilitando a realização da solenidade anteriormente aprazada, 

redesigno a audiência para o dia 09/10/2018, às 09h55min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário à realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 28 de agosto de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63529 Nr: 826-16.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Considerando que a testemunha, segundo informações levantadas nesta 

data, encontra-se em operação policial neste momento, oficie-se ao 

GEFRON para que confirme esta informação, em 05 (cinco) dias.

Redesigno a presente audiência para o dia 30/08/2018, às 14h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante informando a nova data.

Requisite-se o Policial.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63529 Nr: 826-16.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 63529

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 07/08/2018, às 14h40min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 04 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63529 Nr: 826-16.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato a Dra. Adrielle dos Santos Bachega, arbitrando-lhe 01 

(um) URH a título de honorários advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63250 Nr: 651-22.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPF, S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 63250

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 07/08/2018, às 16h30min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63250 Nr: 651-22.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPF, S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 63250

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado teve inscrição deferida para o I 

Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, que será 

realizado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, 

impossibilitando a realização da solenidade anteriormente aprazada, 

redesigno a audiência para o dia 09/10/2018, às 09h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Intimem-se, os presentes, em balcão de secretaria.

Considerando que a testemunha, apesar de devidamente intimada, deixou 

de comparecer, injustificadamente, à audiência que se realizaria no dia 

07/08/2018, expeça-se mandado de condução coercitiva.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário à realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 28 de agosto de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63250 Nr: 651-22.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPF, S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato a Dra. Adrielle dos Santos Bachega, OAB/MT 15192, 

arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63250 Nr: 651-22.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPF, S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Considerando que a testemunha, apesar de devidamente intimada, deixou 

de comparecer, redesigno a presente audiência para o dia 30/08/2018, às 

14:55h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva.

Oficie-se ao Juízo deprecante informando sobre a nova data.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62998 Nr: 480-65.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Teixeira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 62998

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado teve inscrição deferida para o I 

Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, que será 

realizado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, 

impossibilitando a realização da solenidade anteriormente aprazada, 

redesigno a audiência para o dia 09/10/2018, às 10h35min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário à realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 28 de agosto de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62998 Nr: 480-65.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Teixeira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Considerando que a testemunha, segundo informações levantadas nesta 

data, encontra-se em operação policial neste momento, oficie-se ao 

GEFRON para que confirme esta informação, em 05 (cinco) dias.

Redesigno a presente audiência para o dia 30/08/2018, às 14h40min.

Oficie-se ao Juízo deprecante informando a nova data.

Requisite-se o Policial.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62998 Nr: 480-65.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Teixeira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o Dra. Adrielle dos Santos Bachega OAB/MT 15192, 

arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62998 Nr: 480-65.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Teixeira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 62998

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 07/08/2018, às 16h10min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 25 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62950 Nr: 455-52.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA SILVA MARTINS, AGNALDO 

LEOPOLDO, CRISTIANO CARMO PEREIRA, EZEQUIAS LUIZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o Dr. Adrielle dos Santos Bachega OAB/MT 15192, 

arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62950 Nr: 455-52.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA SILVA MARTINS, AGNALDO 

LEOPOLDO, CRISTIANO CARMO PEREIRA, EZEQUIAS LUIZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 62950

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, além de cumular esta comarca de 

Porto Esperidião/MT, também é titular da 3ª Vara da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, assim, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo 

que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 30/08/2018, às 

15h10min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62950 Nr: 455-52.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA SILVA MARTINS, AGNALDO 

LEOPOLDO, CRISTIANO CARMO PEREIRA, EZEQUIAS LUIZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 62950

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado teve inscrição deferida para o I 

Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, que será 

realizado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, 

impossibilitando a realização da solenidade anteriormente aprazada, 

redesigno a audiência para o dia 09/10/2018, às 10h20min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário à realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 28 de agosto de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62858 Nr: 6234-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Zapeline

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o Dr. Adrielle dos Santos Bachega OAB/MT 15192, 

arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62858 Nr: 6234-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Zapeline

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 62858

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado teve inscrição deferida para o I 

Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, que será 

realizado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, 

impossibilitando a realização da solenidade anteriormente aprazada, 

redesigno a audiência para o dia 09/10/2018, às 10h50min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário à realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 28 de agosto de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62858 Nr: 6234-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Zapeline

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 62858

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, além de cumular esta comarca de 

Porto Esperidião/MT, também é titular da 3ª Vara da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, assim, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo 

que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 30/08/2018, às 

15h20min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64426 Nr: 1313-83.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Teles de Campos, Nilson dos Reis 

de Jesus, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato, em defesa do corréu Anderson, o ilustre causídico Dr. 

Marcio Roberto Cruz, arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários 

advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64426 Nr: 1313-83.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Teles de Campos, Nilson dos Reis 

de Jesus, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 PROCESSO/CÓD. Nº 64426

Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo-se cópia da presente como 

mandado.

Designo o dia 23/10/2018, às 15h40min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64420 Nr: 1309-46.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmogenes Souza Bergamini, Cleuza Maria de 

Souza Bergamini, Alessandra Luiza Teixeira Bergamini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 PROCESSO/CÓD. Nº 64420

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 23/10/2018, às 16h05min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 24 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64420 Nr: 1309-46.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmogenes Souza Bergamini, Cleuza Maria de 

Souza Bergamini, Alessandra Luiza Teixeira Bergamini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato, o Dr. Marcio Roberto Cruz, arbitrando-lhe 01 (um) URH 

a título de honorários advocatícios.

Tendo em vista que a outra ré Cleuza Maria encontra-se em outro país, 

segundo certidão de fl. 28, devolva a missiva à Comarca de origem 

constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57087 Nr: 1301-74.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Teixeira Proença

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 57087

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Penal em desfavor de JEAN TEIXEIRA PROENÇA, já 

devidamente qualificado no feito em epígrafe, pela prática, em tese, do 

crime previsto no artigo 171, §2º, inciso I, do Código Penal.

Aportou-se aos autos Cota Ministerial (fls. 314/316) informando sobre a 

morte do réu, a qual pugna pela declaração da extinção de punibilidade do 

recuperando, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Vieram conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Tendo em vista que a morte do agente implica na extinção da punibilidade 

do acusado, observando o disposto no artigo 107, inciso I, do Código 

Penal, DECLARO, com arrimo no art. 61 do CPP, extinta a punibilidade do 

fato sub judice imputado a JEAN TEIXEIRA PROENÇA, determinando que se 

proceda as anotações devidas.

Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.

P. R. I. C.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

 Porto Esperidião/MT, 31 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30762 Nr: 1549-16.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cebalho de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 30762

 Vistos, etc.

Defensor nomeado à fl. 104.

Punibilidade extinta pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal (fls. 206/207).

Pedido de expedição de certidão de honorários advocatícios às fls. 208.

É o relatório, fundamento e decido.

Por fim, tendo em vista a nomeação de fl. 104, e a prestação de serviços 

advocatícios do Dr. José de Barros Neto OAB/MT 8841-B, arbitro-lhe 

honorários advocatícios no importe de 10 (dez) UHR’s. Expeça-se a 

competente certidão.

Cumpra-se o remanescente da sentença de fls. 206/207.

Entendo por despicienda a intimação do réu em sentenças extintivas de 

punibilidade.

De tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Porto Esperidião/MT, 05 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20436 Nr: 32-49.2005.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Edemir Silva de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Jaó Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Fernando de Oliveira - 

OAB:225031/SP

 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 intimar a parte requerida 

para apresentar alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 64069 Nr: 1138-89.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Luiz Toloi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTOSOARES DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:13034, LINIOR LAZZARETTI JUNIOR - 

OAB:13.666, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB:12142, 

Mauren Lazzaretti - OAB:6968, VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:6975

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 64069Vistos etc. Trata-se de Auto de Prisão em 

Flagrante de NELSON LUIZ TOLOI pelo suposto cometimento do crime 

tipificado no art. 39 da Lei 9.605/98. O auto de prisão está formalmente 

regular, com a oitiva do réu e das testemunhas, bem como o interrogatório 

do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de 

entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos 

formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal. 

Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos 

constitucionais do flagrado. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos 

do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.Não existem, pois, vícios 

formais ou materiais que venham a macular a peça, não havendo falar em 

relaxamento da prisão em flagrante (art. 310, I, do CPP). Verifico que a 

materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao conduzido 

estão apontados no Auto de Prisão em Flagrante, por meio do boletim de 

ocorrência policial e pelos depoimentos colhidos. Portanto, satisfeitas as 

exigências legais e demonstrada a materialidade e os indícios suficientes 

de autoria, ante a inexistência de vícios formais ou materiais, HOMOLOGO 

o auto de prisão em flagrante ora comunicado.Nos termos do art. 322 do 

Código de Processo Penal, a Autoridade Policial arbitrou fiança para o 

indiciado, consoante se depreende do despacho de concessão acostado 

aos autos, motivo pelo qual o mesmo se encontra em liberdade.Intime-se a 

Autoridade Policial a fim de que carreie aos autos o recibo de pagamento 

da fiança arbitrada.Certifique-se acerca do destino da fiança paga, nos 

termos do art. 1.468 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça, o que deverá ser criteriosamente cumprido pela Gestora 

Judicial.Aguarde-se o aporte do Inquérito Policial. Após, traslade-se cópia 

desta decisão e arquivem-se estes autos, com as cautelas de 

praxe.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 14 de 

agosto de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-31.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

PROCESSO n. 1000119-31.2018.8.11.0098 Valor da causa: $20,000.00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WILSON BORDON 

Endereço: Rua Samuel Redes, 332, Rodoviaria, Centro, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Endereço: EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL 

PAULISTA, 2013, AVENIDA BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO 2050, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01318-912 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: 

PORTO ESPERIDIÃO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/12/2018 

Hora: 09:00 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. PORTO ESPERIDIÃO, 29 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64396 Nr: 1296-47.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir da Guia Dorado, Giseley da Guia 

Dorado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 PROCESSO/CÓD. Nº 64396

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 23/10/2018, às 15h50min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 24 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64396 Nr: 1296-47.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir da Guia Dorado, Giseley da Guia 

Dorado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato, o Dr. Marcio Roberto Cruz, arbitrando-lhe 01 (um) URH 

a título de honorários advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N°. 26/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de 

Britto, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Querência - MT, 

no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público a 

classificação definitiva dos candidatos aprovados por meio de análise de 

currículos apresentados no período de 27/8/2018 à 28/9/2018, para área 

de Assistente Social e Psicologia, em conformidade com o Edital n. 

20/2018/DF e Portaria n. 379/2015/PRES em consonância com a Portaria n. 

177/2017-PRES.

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA PSICOLOGIA

1. EDNÉIA DE CAMPOS - 9,25

2. LUCIANE MALQUE MIRHAN - 8,50

3. LARISSA BISPO GARÇA - 2,50

4. FABIANA BACA - 1,50

5. DEUSNIRA PEREIRA DE OLIVEIRA - 0,50

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA ASSISTENTE SOCIAL

1. SONIA MARIA MACHADO DE PAULA - 11,00

2. JULIABE BONMANN - 8,50

3. EDILEUSA SOARES DA SILVA PASSOS- 7,25

4. THAIS DA SILVA BRITO - 3,40

5. LAYANA CARLA DE OLIVEIRA MATTOS 3,00

6. ISAIAS DA SILVA MIRANDA - 0,60

Observações:

1 - Na classificação provisória, acima transcrita, constam os nomes dos 

candidatos aprovados, sendo que a classificação foi efetuada por ordem 

decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos por meio de 

análise de currículos, já com observância aos critérios de desempate 

elencados na Portaria de n°. 379/2015/PRES.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e átrio do Fórum.

Querência – MT, 29 de outubro de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Juiz de Direto e Diretor do Foro

Presidente da Comissão

EDITAL N°. 25/2018/DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Thalles Nóbrega 

Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca 

de Querência - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 

torna público o GABARITO DEFINITIVO, da prova realizada no dia 

14/10/2018, do Processo Seletivo para Contratação de Estagiários de Nível 

Médio da comarca de Querência - Mato Grosso, em conformidade com o 

Edital n. 014/2012/PRES, de 16 de Junho de 2012.

* O Edital nº 25/2018/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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57942 Nr: 1687-56.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:6.259B

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 15 

de agosto de 2018, às 17h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010005-91.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA ARAUJO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar 

a parte Autora, via DJE, para que informe novo endereço da parte 

Requerida, uma vez que a carta precatória retornou com cumprimento 

negativo em virtude da referida empresa ter se mudado.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 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:
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 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono da parte requerente da 

designação de audiência de conciliação para o dia 12/12/2018, às 13h45m 

(MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58340 Nr: 2391-72.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGF Importação, Exportação e Comércio de Máquinas e 

Acessórios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMTTL Terraplenagem e Transportes de 

Máquinas e Implementos de Terraplenagem LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BONTURI VON ZUBEN - 

OAB:206768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 

para que, providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32315 Nr: 774-53.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:MT/4.456-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DEUSIANO 

FERREIRA DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

774-53.2013.811.0079, Protocolo 32315, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-98.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 30/01/2019, às 13h45m (MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-98.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 30/01/2019, às 13h45m (MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-40.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R DE MATOS - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar a patrona da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 12/12/2018, `s 14h20m (MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-98.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Imnpulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação 

de audiencia de conciliação para o dia 31/01/2019, às 13h45m (MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-98.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Imnpulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação 

de audiencia de conciliação para o dia 31/01/2019, às 13h45m (MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-40.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R DE MATOS - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar a patrona da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça 16216951, no prazo legal, bem 

como CANCELO a audiência de conciliação designada retro.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 07/2018/DF - Torna Público o Gabarito Definitivo e a Relação 

dos Candidatos Classificados para o Cadastro de Reserva, 

Desclassificados e Ausente.

* O Edital Nº 07/2018/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): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54355 Nr: 2600-25.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB, ACMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 
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OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54355

Vistos etc.,

1) Defiro os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e 

ss do CPC/15.

2) CITE-SE/INTIME-SE a parte executada PESSOALMENTE para, EM 3 

(TRÊS) DIAS, pagar o débito alimentar, bem como AS PARCELAS QUE SE 

VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do que dispõe o artigo 528 e 

seguintes do CPC.

3) Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem como, será DECRETADA A 

PRISÃO CIVIL pelo prazo de um a três meses, em REGIME FECHADO, nos 

termos dos § 1º a 3º do artigo 528 do Código de Processo Civil, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do CPC/15 e Súmula 

309 do STJ.

4) AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54354 Nr: 2599-40.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB, ACMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54354

Vistos etc.,

1) Defiro os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e 

ss do CPC/15.

2) CITE-SE/INTIME-SE a parte executada PESSOALMENTE para, EM 3 

(TRÊS) DIAS, pagar o débito alimentar, bem como AS PARCELAS QUE SE 

VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do que dispõe o artigo 528 e 

seguintes do CPC.

3) Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem como, será DECRETADA A 

PRISÃO CIVIL pelo prazo de um a três meses, em REGIME FECHADO, nos 

termos dos § 1º a 3º do artigo 528 do Código de Processo Civil, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do CPC/15 e Súmula 

309 do STJ.

4) AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54179 Nr: 2482-49.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdA, MLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54179

Vistos etc.,

1) Defiro os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e 

ss do CPC/15.

2) CITE-SE/INTIME-SE a parte executada PESSOALMENTE para, EM 3 

(TRÊS) DIAS, pagar o débito alimentar, bem como AS PARCELAS QUE SE 

VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do que dispõe o artigo 528 e 

seguintes do CPC.

3) Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem como, será DECRETADA A 

PRISÃO CIVIL pelo prazo de um a três meses, em REGIME FECHADO, nos 

termos dos § 1º a 3º do artigo 528 do Código de Processo Civil, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do CPC/15 e Súmula 

309 do STJ.

4) AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54020 Nr: 2394-11.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PKdMS, EJdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2394-11.2018.811.0052 – Código 54020

Vistos etc.,

1) Defiro os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e 

ss do CPC/15.

2) CITE-SE/INTIME-SE a parte executada PESSOALMENTE para, EM 3 

(TRÊS) DIAS, pagar o débito alimentar, bem como AS PARCELAS QUE SE 

VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do que dispõe o artigo 528 e 

seguintes do CPC.

3) Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem como, será DECRETADA A 

PRISÃO CIVIL pelo prazo de um a três meses, em REGIME FECHADO, nos 

termos dos § 1º a 3º do artigo 528 do Código de Processo Civil, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do CPC/15 e Súmula 

309 do STJ.

4) AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51841 Nr: 1078-60.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdS, NdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 51841

Vistos etc.,

Em detida análise, DEFIRO a cota ministerial de ref. 29, pelo que 

DETERMINO a intimação pessoal do executado para efetuar o pagamento 

das parcelas vencidas, além das que vierem a vencer no curso do 

processo, juntando aos autos os comprovantes de pagamento, SOB PENA 

DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL, nos termos do art. 528, par. 3º do 

CPC e art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45098 Nr: 1458-20.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Khristian Santana Ramos - 

OAB:10318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Código: 45098

 Diante da manifestação de ref. 82, REVOGO a nomeação do Dr. CÉSAR 

LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n21.373/O do múnus que foi incumbido 
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e NOMEIO o Dr. KHRISTIAN SANTANA RAMOS, OAB/MT nº 10.318 , para 

que defenda os interesses da parte exequente na presente execução de 

alimentos, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados por ato realizado 

até o término da execução, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

 INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses da exequente, manifestar acerca da certidão à 

ref. 65.

 Após, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público e, na sequência, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44094 Nr: 886-64.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maiza Ferreira dos Santos, MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arão dos Reis Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:, 

Luiz Gabriel Martins - OAB:OAB/MT 24343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 44094

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido da cota ministerial (ref. 70).

1. REMETAM-SE os autos para contadoria do Juízo, a fim de realizar a 

atualização do débito alimentar.

2. Diante do inadimplemento da obrigação, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado ARÃO DOS REIS CRUZ e determino que EXPEÇA-SE o 

competente mandado de prisão em seu desfavor, pelo prazo de 3 (três) 

meses, a qual deverá ser cumprida em regime fechado, nos termos do que 

dispõe o artigo 528, §§ 3º, 4º e 7º do CPC.

3. No mandado deverá consignar as seguintes informações:

 a) O valor atualizado do débito alimentar;

 b) O cumprimento da pena NÃO EXIME o executado ao pagamento das 

prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 5º, CPC);

 c) Uma vez pago o débito alimentar, o cumprimento da ordem de prisão 

será SUSPENSO (art. 528, § 6º, CPC).

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

5. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46988 Nr: 2443-86.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Edilmarcia Cochoi do Nascimento, KCSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto de Souza Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos Ofícios juntados nas referências 67 e 68.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9174 Nr: 107-27.2008.811.0052

 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: Municipio de Salto do Céu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Batista Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Paulo Secchi - 

OAB:10483

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida a efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, com a finalidade de intimar as testemunhas 

arroladas para comparecerem à audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 897 Nr: 67-94.1998.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana 

de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Oliveira 

Rocha - OAB:7112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239/MT

 Código: 897

 Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fl. 105, suspendendo o feito por até o dia 24.10.2019, 

nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

Não havendo impulsionamento até a referida data, façam-se os autos 

CONCLUSOS para extinção de feito.

INTIME-SE a exequente para tomar ciência dessa decisão.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, baixando-se do relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 1151-08.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Pinheiro Bassedone, Marcos da Cruz 

Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT 

- 24821-O, Lucy Rosa da Silva - OAB:2613-MT

 Processo nº. 1151-08.2013.811.0052 – Código: 32692

Vistos etc.,

Com a juntada do comprovante residencial do réu MARCOS DA CRUZ 

PESSOA (ref. 138), em conformidade ao julgamento do HC de nº 

1010400-49.2018.8.11.0000, ocorrido na data de 24/10/2018 (ordem 

recebida via malote digital), REVOGO a prisão preventiva outrora lançada 

em desfavor de MARCOS DA CRUZ PESSOA, o colocando em liberdade 

provisória, mediante o cumprimento das seguintes cautelares:

 1. COMPARECIMENTO PERIÓDICO MENSAL em Juízo, pelo prazo que 

durar o processo, para informar e justificar suas atividades;

2. PROIBIÇÃO de frequentar bares e boates, bem como não consumir 

bebida alcoólica em locais públicosl;

3. PROIBIÇÃO de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial;

4. MANTER endereços e telefones atualizados perante o juízo da Comarca 

em que reside.

EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura, colocando o segregado 

imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, o 

advertindo que o descumprimento das condições impostas poderão 

acarretar em nova prisão preventiva.

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Cáceres, encaminhando o 

aludido alvará e para fiscalização/execução das cautelares impostas.

 De tudo cumprido e certificado, dê-se VISTA dos autos ao Ministério 

Público para ciência e para se manifestar quanto ao corréu Douglas 

Pinheiro Bassedone e as providências previstas no art. 366 do Código de 

Processo Penal.

Ademais, em detida análise, assevero que resta prejudicada a análise do 

petitório defensivo de liberdade provisória (ref. 126), pela perda de seu 

objeto.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 53245 Nr: 1889-20.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO –SICREDI NOROESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERREIRA BORTOLOZZO ME, 

Gustavo Ferreira Bortolozzo, Gláucia Cassimiro Stellem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 

552,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51302 Nr: 805-81.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilza Severino de Paula, Jakeline Teixeira Laet, Alciene 

Teixeira Montoanelli, Werica Rayane Severino Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca das correspondências devolvidas pela E.B.C.T. (referências 26 e 

27).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6600 Nr: 703-16.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bartolomeu Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 6600

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

LAMBARI D’OESTE/MT em desfavor de JOSÉ BARTOLOMEU PESSOA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Devidamente intimada para dar andamento ao feito (fl.61), a parte 

executada quedou inerte (fl.62).

Após, vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a inércia da parte exequente para dar andamento no feito, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III do CPC.

 Sem condenação de custa e honorários advocatícios, pois não houve a 

formação necessária da triangularização processual.

 P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35550 Nr: 225-56.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gesiel José Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50560 Nr: 529-50.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenice Martins Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icatu Hartford Seguro S/A, COOPERATIVA 

SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória 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; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11015 Nr: 346-94.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jair Salazar Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Neula de Fátima Miranda - OAB:MT - 6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44390 Nr: 1038-15.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Denilze de Jesus da Silva, LdJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei dos Reis Vilas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Vistos etc.,

REDESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 14 DE 

FEVEREIRO DE 2019, às 17h15min, devendo as partes observar o 

disposto no artigo 455 do CPC, bem como deve ser considerada a 

intimação para fins de depoimento pessoal da parte autora.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.
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INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54006 Nr: 2386-34.2018.811.0052

 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: EAA, PEAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

21/11/2018 às 16:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41978 Nr: 2005-94.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Cesar de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Maria Copetti - 

OAB:7.187/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 608,47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12237 Nr: 72-96.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 12237

Vistos etc.,

INTIME-SE Autarquia demandada para se manifestar, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, acerca do pedido de habilitação de herdeiros.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30965 Nr: 820-60.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Ferreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 30965

Vistos etc.,

INTIME-SE Autarquia demandada para se manifestar, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, acerca do pedido de habilitação de herdeiros.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30840 Nr: 692-40.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:21464, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 30840) Vistos etc., Desta forma, DEFIRO o pedido de habilitação 

dos sucessores da parte autora, devendo ser excluído o nome da parte 

autora falecida e incluído os seguintes nomes no polo ativo da demanda: 

1) GERSON RODRIGUES DA SILVA; 2) CÉLIO RODRIGUES SOARES DA 

SILVA; 3) SELMA RODRIGUES SOARES DA SILVA; 4) JOSÉ SOARES DA 

SILVA; 5) CLAUDIONOR RODRIGUES SOARES DA SILVA; 6) AMADEU 

SOARES DA SILVA; 7) MARIA NILTA SOARES GONÇALVES; e 8) ZILDA 

RODRIGUES SOARES DA SILVA. No mais, retorna-se à tramitação normal 

do processo em fase de cumprimento de sentença. Preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o pedido de cumprimento de 

sentença, razão pela qual determino: 1) ATUALIZE-SE A CAPA DOS 

AUTOS, alterando o tipo de ação para a classe CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, bem como para alterar o polo ativo da demanda. 2) INTIME-SE 

a FAZENDA PÚBLICA, na pessoa do seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS e nos próprios autos, impugnar a execução, como incidente a estes 

próprios autos ou manifestar concordância com os cálculos 

apresentados. 3) NÃO APRESENTADA IMPUGNAÇÃO ou caso concorde 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015). 4) HAVENDO IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade e INTIME-SE a parte exequente para se manifestar. 

Transcorrido o prazo, com o sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12934 Nr: 775-27.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIME-SE Autarquia demandada para se manifestar, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, acerca do pedido de habilitação de herdeiros.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13806 Nr: 468-39.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ademir José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIME-SE Autarquia demandada para se manifestar, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, acerca do pedido de habilitação de herdeiros.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42432 Nr: 141-84.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Pereira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 42432

Vistos etc.,

DEFIRO os pedidos 1 e 3 de ref. 22:

1. EXPEÇA-SE carta precatória para citação, à comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, com o fito de proceder a citação da parte executada, nos 

termos da decisão de ref. 10.

2. EXPEÇA-SE para parte exequente certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14073 Nr: 735-11.2011.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorgival Filinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 (Código: 14073)

Vistos etc.,

Tendo em vista o trânsito em julgado do Acórdão de fls. 62/65-v que 

fixaram os parâmetros para o cumprimento de sentença, determino:

1) Translade-se cópia da sentença de fls. 34/38 e do acórdão de fls. 

62/65-v para os autos principais de código 10469, CERTIFICANDO nos 

presentes autos;

2) Após traslado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11435 Nr: 732-27.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Carreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 11435)

Vistos etc.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido contra Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS.

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

sendo que o valor depositado foi levantado pela parte exequente por meio 

de Alvará.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924, III, do CPC/2015, que a satisfação da obrigação 

extingue a execução, sendo que a referida extinção só produz efeitos 

quando declarada por sentença, nos termos do artigo 925 do CPC/2015.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924, III, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em custas processuais, nos termos 

do artigo 8, §1º, da Lei 8.620/93 e artigo 3º da Lei 7.603/01.

Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79345 Nr: 178-40.2018.811.0032

 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): EDER MAYER DE ALMEIDA MARTINS, MARIO 

JOSE DE SOUZA MARTINS JUNIOR, Zilei Fatima de Almeida Martins, 

WELLIGTON MAURICIO ALVES BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 1.241,00 (Mil, duzentos e quarenta e um reais ), referente ao 

cumprimento do mandado na localidade de Jatobá no Distrito de Bauxi 

Zona Rural desta Comarca de Rosário Oeste-MT a ser ser recolhido 

através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82360 Nr: 2005-86.2018.811.0032

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILVANA LIBER DE OLIVEIRA, DILMARA LIBER DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL PINTO DE MAGALHÃES, JAQUELINE 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747, NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - OAB:9277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Vicente M. Scaravelli - 

OAB:3933, WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - 

OAB:18499/O, Whady Lacerda - OAB:11537

 Vistos.

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em 

face da decisão de ref. 26, alegando contradição.

Inicialmente, à vista do teor da certidão de ref. 32, verifico que os 

embargos foram intentados tempestivamente, razão pela qual os recebo 

para apreciação.

Diante dos efeitos modificativos atribuídos pela parte autora, intime-se a 

parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

aduz o art. 1023, § 2º, do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27530 Nr: 1923-36.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade Rural, 

ajuizada por SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, já qualificados nos autos, 

objetivando o recebimento de benefício previdenciário através do 

reconhecimento da condição de trabalhador rural.

Inicialmente, não havendo necessidade de realização de nova audiência, 

tendo em vista que já foram ouvidas a parte requerente e as testemunhas, 

bem como tramite processual está em ordem, torno sem efeito o despacho 

saneador às fls. 146/157, dando baixa na audiência marcada para o dia 

20/02/2019, às 15hr30min.

Pois isto, passo a análise dos autos.

Alega a requerente, em síntese, preencher os requisitos necessários à 

concessão de benefício previdenciário, pois trabalhou como rurícola maior 

parte de sua existência, sob o regime de economia familiar.

Recebida a inicial, foi deferido os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, à fl.25. Documentos acostados às fls. 15/24.

Apresentação de contestação com preliminares arguidas em face da 

ausência de interesse processual/inexistência de prévio requerimento 

administrativo, às fls.30/43. Documentos acostados às fls.44/47.

Impugnação à contestação às fls.49/56.

Feito saneado (fls.57/58).

Audiência de instrução e julgamento realizada (fls.61/64). A ré, apesar de 

intimada não compareceu. Colheu-se o depoimento pessoal da autora e de 

suas testemunhas. Alegações finais remissivas à inicial.

Sentença proferida às fls.65/70, na qual julgou procedente o pedido da 

exordial, condenando o INSS a pagar ao autor aposentadoria por idade 

rural, nos termos do art.143 da Lei 8.213/91.

Recurso de Apelação do INSS, às fls. 72/86.

Contrarrazões ao Recurso de Apelação, às fls.88/91, reitera a os 

argumentos expedindos na contestação, razão pela qual pugna pela 

reforma da sentença, para que seja julgado extinto o processo, sem 

resolução de mérito.

Recurso de Apelação Adesiva, às fls.92/96, interposto pela parte autora, 

insurgindo-se relação ao termo inicial do benefício.

Recebida à Apelação, à fl. 100.

Acórdão proferido às fls.104/106, dando parcial provimento à remessa 

oficial, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo 

de origem, ante a necessidade de juntada de requerimento administrativo 

pela parte autora. Restando prejudicado o recurso adesivo da parte 

autora.

Requerimento administrativo colacionado à fl.115.

Certidão (fl.147), o INSS apresentou contestação de mérito no prazo legal.

Réplica à contestação, às fls. 148/152.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

De proêmio, convêm ressaltar que inúmeras ações foram propostas sem 

prévio requerimento administrativo. Tais processos se encontravam 

sobrestados aguardando a decisão do Supremo em sede de repercussão 

geral, a qual acabou por fixar como regra a exigência do prévio 

requerimento administrativo, sendo este, em regra indispensável.

Pois bem. O INSS modulou os efeitos de sua decisão e definiu três regras 

de transição a serem aplicadas aos processos judiciais sobrestados que 

envolvem pedidos de concessão de benefício ao INSS nos quais não 

houve requerimento administrativo prévio.

No caso em tela, verifica-se que, à época da propositura da demanda 

(2010), a autarquia federal não apresentou contestação de mérito, sendo 

o autor intimado para que, no prazo de 10 (dez) dias apresentasse 

impugnação à contestação.

Pois bem. Verifica-se que o requerimento administrativo foi colacionado 

aos autos (fl.115), motivo pelo qual o feito passou a tramitar normalmente, 

inclusive, com apresentação de contestação do INSS, refutando o mérito 

da pretensão autoral.

 Face às considerações aduzidas, em face dos princípios da 

economicidade, nulla pars sans grief, e instrumentalidade das formas, 

entendo pertinente o aproveitamento dos atos instrutórios já produzidos 

em audiência de instrução e julgamento, realizado na data de 20/03/2012 

(fls.61/64), ocasião em que restou comprovada a qualidade de segurado 

especial da parte autora, motivo pelo qual dou prosseguimento a presente 

ação, com prolação de nova decisão.

Diante do pedido manejado pela parte autora, constato a necessidade de 

se verificar a existência dos requisitos para concessão do pleito 

formulado, eis que não incidem os efeitos da revelia no presente caso (art. 

345, II, do CPC).

A Lei nº 8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o 

recolhimento de contribuições para obter os benefícios previdenciários. 

Todavia, resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a 

atividade rural sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a 

faculdade de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário 

mínimo, independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar 

o exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício.

A mesma lei exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme 

dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 anos, se 

mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria por idade 

rural.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade com a Constituição Federal, repete a 

norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, § 2º.

Analisando o caso dos autos, verifico que a parte autora preenche o 

requisito da idade, já que na data da propositura da ação a autora já 

contava com 90 (noventa) anos de idade.

 Passo à análise da segunda exigência, qual seja, se à data em que a 

parte autora atingiu a idade mínima (55 anos), poderia ser caracterizada 

sua qualidade de segurado especial em regime de economia familiar.

 No caso concreto, contato que a parte autora SEBASTIANA MARIA DE 

OLIVEIRA para fins de constituir o início de prova material, juntou os 

seguintes documentos: certidão de casamento realizado em 30/05/1936 

(fl.22), certidão de óbito (02/03/1987), à fl.23, constatando a condição de 

lavrador do cônjuge, sendo esta condição extensível à autora, declaração 

anual de IRPF (2006), à fl.19, e o INFBEN expedido pela parte requerida, 

onde há o reconhecimento do ramo de atividade rural desde o ano de 

1987.

 Desta forma, considero hábeis os documentos acostados para 

comprovar o início de prova material.

É necessário fazer uma observação quanto ao significado do termo início 

de prova material de exercício de atividade rural. Quando a legislação 

exige início de prova material da atividade rural, não se confunde com 

prova material que demonstre quando a atividade rural se iniciou. Com 

efeito, embora possa coincidir, a lei não exige que a parte requerente 

prove quando iniciou a sua atividade rural, mediante prova documental. 

Exige que haja um início de prova material quanto ao exercício de atividade 

rural. E este início a parte autora apresentou, nos termos dos documentos 

discriminados acima.

 Vale lembrar que o rol de documentos hábeis a comprovação do labor 

rurícola (artigo 160 da Lei nº 8.213/91) é meramente exemplificativo, sendo 

admissíveis outros documentos além dos expressamente previstos, haja 

vista as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais para 

constituir prova material (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. 

Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e REsp 448813/CE, rel. Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185).

Ademais, além do requisito da idade, deve-se comprovar também a 

qualidade de segurado especial em regime de economia familiar.

De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes, requisito este que foi comprovado através do depoimento de 

testemunha em juízo.

Não obstante, para a concessão do pedido também é necessário 

comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento.

Assim, atentos às dificuldades do rurícola na obtenção de prova escrita 
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do exercício de sua profissão, as decisões do Superior Tribunal de 

Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido 

bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, bastando 

qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, 

seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não sendo 

necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência.

 Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 

EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” Grifei e negritei

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. PROVA DOCUMENTAL 

CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO 

DEVIDA. 1. É possível a concessão de tutela antecipada, ainda que de 

ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista a natureza 

alimentar do benefício previdenciário e por se encontrarem presentes os 

requisitos específicos do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento 

jurisprudencial se consolidou no sentido de que é possível se comprovar a 

condição de rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão 

de casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, 

no caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei

No caso vertente, a parte autora apresentou documentos que comprovam 

início razoável de prova material, atendendo aos preceitos da Súmula nº 

149 do Superior Tribunal de Justiça.

Além das provas documentais, exsurge clara e em completa harmonia, a 

prova oral produzida na instrução.

 Com efeito, as testemunhas ouvidas em audiência, JULIETA MARIA DE 

OLIVEIRA e CARMOSA OFILIS DA SILVA, são unânimes em afirmar que a 

autora sempre trabalhou em atividades rurais, produzindo arroz, feijão, 

milho, batata, mandioca, cana-de-açúcar, tudo isso para a própria 

subsistência, sem a contratação de empregados e sem auxílio de 

maquinários, afirmando que conhecem a parte autora há longos anos.

 Assim, entendo que a prova documental apresentada, aliada à prova 

testemunhal colhida em juízo, bem como a realidade fática que acima 

mencionei, autorizam o deferimento do pleito formulado pela parte 

requerente.

O fato da parte requerente não ter trazido aos autos, todos os 

documentos relacionados no artigo 106 da Lei 8.213/91 não constitui óbice 

à concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo 

os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade.

 Numa interpretação sistemática do artigo 106, parágrafo único da Lei nº 

8.213/91, o rol de documentos aptos a comprovar a atividade rural é 

meramente exemplificativo, vez que qualquer entendimento em contrário 

fere o princípio constitucional da ampla defesa, consistente não somente 

no direito de defender-se, mas também no direito de agir em juízo, 

utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o seu direito.

Portanto, a requerente faz jus à aposentadoria por idade rural, nos termos 

do artigo 143, da Lei nº 8.213/91, independentemente de contribuição e, 

estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a 

conceder a aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º 

da Lei 8.231/91 à SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA, na base de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, considerando como data de 

entrada do requerimento administrativo a data do início da ação, para 

todos os efeitos legais.

 Declaro a natureza alimentícia das prestações, sob fundamento 

constitucional, de modo que concedo a antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida. O direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais que se 

falar em probabilidade, e nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

 Por fim, imperioso ressaltar que este magistrado foi removido para a 

Comarca de Rosário Oeste recentemente, tendo entrado em exercício no 

dia 12 de março de 2018, ocasião em que encontrou cerca de 4 mil 

processo conclusos em gabinete, motivo pelo qual não dispõe de meios 

para liquidar as sentenças em relação ao INSS, ações estas que 

representam uma grande parte do acervo processual da Comarca, em 

virtude da região não possuir Justiça Federal para tramitação do feito, 

razão pela qual as sentenças são ilíquidas.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de 

Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.

Sem custas, à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 

1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno a requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data (proveito econômico obtido), nos termos do que preceitua o § 2° 

do art. 85 do CPC, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias não 

incidem sobre prestações vincendas).

Assim em uma análise superficial, considerando a de início do beneficio e 

a data de início do pagamento na data da sentença, o valor devido 

referente a este período não ultrapassaria 1000 (mil) salários mínimos, 

DEIXO de proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, 

ante o disposto no inciso I, § 3°, do art. 496 do CPC.

Intimem-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77679 Nr: 3893-27.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 481,80(quatrocentos e oitenta e umreais e oitenta centavos), referente 

ao cumprimento do mandado na localidade de Calcário (Empresa) Imprério 

Zona Rural no Distrito de Bauxi Rosário Oeste-MT, a ser ser recolhido 
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através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-38.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000080-38.2018.8.11.0032. REQUERENTE: MAXUEL ALVES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante 

constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-93.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE CASSIA NOLASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A AG.ROSARIO OESTE/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

8010202-93.2015.8.11.0032. REQUERENTE: Claudia de Cássia Nolasco 

REQUERIDO: Banco do Brasil S.A AG.ROSARIO OESTE/MT Vistos Trata-se 

de pedido formulado pela parte autora de Desarquivamento, bem como 

pedido Execução de cumprimento de Sentença. Defiro o pedido de 

desarquivamento formulado pela parte autora, bem como a isento do 

pagamento da taxa pertinente, já que trata-se de beneficiário a gratuidade 

de justiça. À vista do pleito de liquidação de debito, DETERMINO a 

intimação da parte executada, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar 

o montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo primeiro do art. 523 do 

CPC. Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Por sua vez, não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, façam os autos conclusos para realização de 

busca de bens passíveis de penhora, seguindo-se aos atos de 

expropriação previstos em lei, até a satisfação integral do débito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010366-58.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSÉ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do 

Processo:8010366-58.2015.811.0032 EXEQUENTE: ODAIR JOSE DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: OI S/A Vistos. Intimem-se as partes 

requerente/requerido para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, o que 

entender de direito. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-59.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANNY AMANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do 

Processo:8010008-59.2016.811.0032 EXEQUENTE: STEFANNY AMANDA 

DA SILVA EXECUTADO: OI S/A Vistos. Intime a parte requerente para 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, o que entender de direito. Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 20 de setembro 2018. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-11.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA VIEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

1000582-11.2017.8.11.0032. REQUERENTE: Rosicleia Vieira de Jesus 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ROSICLEIA VIEIRA DE JESUS, em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Instada a manifestar, a parte autora postulou 

pela extinção do processo Id. n° 11257880, tendo em vista seu pedido de 

Desistência, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do CPC, bem como 

Enunciado n° 90 do FONAJE. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do expresso pedido da parte 

autora, mister a extinção deste processo face à desistência. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente demanda movida pelo autor em face da requerida TELEFONICA 

BRASIL S/A, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Ao arquivo com baixa na 

distribuição. Cumpra-se. Ás Providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-04.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA VIEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

1000576-04.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ROSICLEIA VIEIRA DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ROSICLEIA VIEIRA DE JESUS, em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Instada a manifestar, a parte autora postulou 

pela extinção do processo Id. n° 11257880, tendo em vista seu pedido de 

Desistência, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do CPC, bem como 

Enunciado n° 90 do FONAJE. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do expresso pedido da parte 

autora, mister a extinção deste processo face à desistência. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente demanda movida pelo autor em face da requerida TELEFONICA 

BRASIL S/A, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Ao arquivo com baixa na 

distribuição. Cumpra-se. Ás Providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-41.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA MARIA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

1000580-41.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ZULEICA MARIA DAS NEVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ZULEICA MARIA DAS NEVES, em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Instada a manifestar, a parte autora postulou 

pela extinção do processo Id. n° 11257833, tendo em vista seu pedido de 

Desistência, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do CPC, bem como 

Enunciado n° 90 do FONAJE. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do expresso pedido da parte 

autora, mister a extinção deste processo face à desistência. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente demanda movida pelo autor em face da requerida TELEFONICA 

BRASIL S/A, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Ao arquivo com baixa na 

distribuição. Cumpra-se. Ás Providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-56.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA MARIA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

1000579-56.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ZULEICA MARIA DAS NEVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ZULEICA MARIA DAS NEVES, em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Instada a manifestar, a parte autora postulou 

pela extinção do processo Id. n° 11257838, tendo em vista seu pedido de 

Desistência, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do CPC, bem como 

Enunciado n° 90 do FONAJE. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do expresso pedido da parte 

autora, mister a extinção deste processo face à desistência. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente demanda movida pelo autor em face da requerida TELEFONICA 

BRASIL S/A, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Ao arquivo com baixa na 

distribuição. Cumpra-se. Ás Providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-08.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))
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CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000082-08.2018.8.11.0032. REQUERENTE: MAXUEL ALVES REQUERIDO: 

CLARO S/A Vistos. Relatório dispensado, com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Informa que a parte autora que não possui nenhum 

contrato ou realizou compra com a parte requerida. Requer indenização 

por danos morais, ante a inclusão do seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Novo Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela 

qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

Cinge-se a questão controversa sobre o direito a indenização por danos 

morais experimentados pelo promovente ante o constrangimento com que 

passou por ter a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes de 

forma irregular. É cedido que, tratando-se de relação de consumo e de 

suposta falha na prestação do serviço contratado, é objetiva a 

responsabilidade do fornecedor, nos termos do art.14, caput, do CDC, o 

qual dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.” 

Desse modo, independe da prova da culpa da instituição, bastando que se 

comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta da 

promovido. Ocorre, que compulsando detidamente os autos, bem como os 

documentos carreados, não vislumbro, ofensa ao direito da penalidade da 

parte promovente, notadamente sua honra, imagem, integridade física ou 

psíquica ou qualquer outro dano moral passível de indenização. O dever 

de indenizar decorre de situação concretas, em que a parte lesionada 

demonstre alguma situação acima mencionada, e não simplesmente o fato 

de estar com o nome negativado. A dor moral, que decorre da ofensa aos 

direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser 

diferenciada do mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos e que 

pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de 

se ampliar excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de 

desmerecermos o instituto. Com efeito, os aborrecimentos, percalços, 

frustrações e vicissitudes que fazem parte e estão impregnados nas 

contingências próprias da vida em sociedade não geram, via de regra, o 

dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido (suposto 

prejudicado) certa dose de amargura, pois a reparação do dano moral não 

tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades 

exageradas, denotando que nem toda falha na prestação de serviço é 

passível de gerar ou autorizar o deferimento de qualquer compensação 

pecuniária em decorrência de transtorno ou aborrecimento experimentado. 

O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, 

página 549, afirma que: “Para evitar excessos e abusos, recomenda 

Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar 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 desequilibro 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 do 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.” 

(grifei) Ademais, consoante extrato do SERASA/SPC juntado, conclui-se 

que a promovente possuía outros apontamentos restritivos em seu nome 

que foram julgados lícitos nos autos nº 1000080-38.2018.811.0032. 

Considerando que o promovente teve o nome incluído de forma regular 

naquela ocasião, configurada está sua contumácia e, conforme 

entendimento do STJ, em tais hipóteses, o dano moral não se caracteriza 

porque face à condição de devedor contumaz, é inegável que uma 

notificação a mais em seu prontuário não aumenta o descrédito contra sua 

pessoa frente a terceiros, bem como não lhe ofende a honra. “EMENTA: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO - ART. 43 

§2° DO CDC - CUMPRIMENTO - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - DEVEDOR 

CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO - 

NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Nos termos 

do § 2º do art. 43 do CDC, a inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de devedores deve ser antecedida de prévia comunicação, por 

escrito, acerca de tal inclusão, dando-se ao mesmo a oportunidade de 

tomar as devidas providências. - Impõe o CDC que a comunicação ao 

consumidor seja por escrito, não exigindo maiores formalidades, ou com 

AR, nem que a entrega se faça, pessoalmente, ao destinatário, pois não 

se trata de intimação. - Cumprida a exigência legal de comunicar o devedor 

acerca da inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito, não 

há que se falar em reparação pelos danos morais alegados. - Ao devedor 

contumaz, com diversas inscrições por dívidas não pagas, nem negadas, 

a norma insculpida no artigo 43 do CPC não deve servir de amparo para 

uma possível indenização por danos morais por não gerar qualquer dano 

efetivo a sua honra. - Recurso conhecido e não provido. (Ap. Cível nº 

1.0024.07.680517-5/001, 17ª Câmara Cível, Des. Rel. Márcia De Paoli 

Balbino, d.j. 24/04/2008)”. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA 

VERBA INDENIZATÓRIA A DEVEDOR CONTUMAZ. REVISÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp 1194363 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0088311-1 – T3 – 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 24/04/2012 - DJe 

03/05/2012). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. 

DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 

385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 

557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, embora não tenha 

sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de 

inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o 

acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo 

que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte. 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - AgRg 

no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 

- DJe 19/12/2011) Como se vê, no caso em tela, a parte promovente não 

comprovou ter sofrido qualquer lesão a nenhum dos bens jurídicos acima 

descritos, fato este que afasta a ocorrência de dano moral, sendo a 

improcedência da ação medida que se impõe. Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-02.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BARBOSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000117-02.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ANA CLAUDIA BARBOSA 

GOMES REQUERIDO: AVON COSMETICOS LTDA. Vistos etc., Verifico que 

a parte autora, devidamente intimada não cumpriu a determinação judicial 

contida na decisão anterior contida nos autos id. 14023979. Ante o 

exposto, considerando que a parte reclamante não promoveu ato que lhe 

competia, em face da inércia, com fundamento no Art. 485, III, do Novo 

Código de Processo Civil JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o 

presente feito. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 
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devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-67.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000091-67.2018.8.11.0032. REQUERENTE: LUZENIL DE SANTANA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No caso, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora sustenta que nunca pactuou ou utilizou os serviços da 

empresa reclamada e esta inseriu seu nome indevidamente nos cadastros 

de restrição ao crédito. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. No mais, a parte ré não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou 

por meio de qualquer documento hábil (faturas) a existência e validade do 

negócio jurídico firmado com a parte autora, visto que apenas apresentou 

telas sistêmicas insuficientes a demonstrar a relação jurídica, já que não 

indicam histórico de pagamentos anteriores. Neste sentido esta os 

julgados do nossos tribunais: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. TELAS SISTÊMICAS 

SUFICIENTEMENTE IMPUGNADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA 

NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação do artigo 373 do Código de 

Processo Civil traz a regra de que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. 2. É certo que 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 (Artigos 336 e 341 do CPC). 3. Alega a parte autora como 

fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré 

deixou de instruir a contestação com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, visto que apenas 

apresentou telas sistêmicas insuficientes a demonstrar a relação jurídica, 

e que indicam número equivocado de RG do consumidor. 4. A parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. A alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. 5. Dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 6. Conforme entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer 

em casos que a condenação ser irrisória ou evidentemente exagerado, 

por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO 

MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS 

EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. 

SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de 

que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização 

por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a 

condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos 

padrões de razoabilidade, o que não se evidencia. Assim, uma vez que o 

quantum arbitrado a título de reparação por danos morais não se 

apresenta ínfimo ou exagerado, à luz dos critérios adotados por esta 

Corte, a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 

296852 SP 2013/0013902-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de 

Julgamento: 18/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

29/05/2013). 7. Mantém-se o valor da condenação se esse foi fixado 

dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 8. A 

sentença, que declarou inexistente a obrigação ora questionada, no valor 

de R$ 62,37 (sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), bem como 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. (TJMT, Recurso Inominado: 

8010307-54.2015.8.11.0005, Juiz Relator: EDSON DIAS REIS, Turma 

Recursal Única, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) 

(grifo nosso). Assim, não comprovado a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, opino pela parcial procedência da pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré, determinando a exclusão definitiva do nome 

da parte autora nos cadastros de inadimplentes, com relação à divida 

discutida nestes autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas e honorários, por 

força do art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 
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do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento 

diretamente ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a 

multa de 10% (dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, 

ainda que os autos estejam na instância recursal (Enunciado 

106/FONAJE), através de guia de recolhimento da Conta Única do Poder 

Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do 

item 5.16.22 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da 

parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-40.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PALMENA DE ARAUJO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPERADORA OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

8010266-40.2014.8.11.0032. REQUERENTE: PALMENA DE ARAUJO PINHO 

REQUERIDO: OPERADORA OI S.A Vistos. Tendo em vista o requerimento 

de cumprimento de sentença, DETERMINO a intimação da executada, nos 

termos do art. 523 do CPC, para pagar o montante do débito no prazo de 

15 (quinze) dias. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, 

o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do 

parágrafo primeiro do art. 523 do CPC. Transcorrido o prazo supracitado 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresentem, nos próprios autos, suas respectivas impugnações. Por sua 

vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, façam os 

autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de penhora, 

seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a satisfação 

integral do débito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 18 de julho de 2018. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-14.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000101-14.2018.8.11.0032. REQUERENTE: FERNANDO CESAR RIBEIRO 

REQUERIDO: A. TELECOM S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova, trazendo aos autos “prints” de 

telas sistêmicas e faturas que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram impugnados. Ademais, consoante documento juntado 

pelas partes, conclui-se que a reclamante possui outros apontamentos 

restritivos em seu nome que não estão sendo discutidos judicialmente. 

Considerando que a reclamante não faz menção alguma de que as 

referidas dívidas também sejam indevidas, configurada está sua 

contumácia e, conforme entendimento do STJ, em tais hipóteses, o dano 

moral não se caracteriza porque face à condição de devedor contumaz, é 

inegável que uma notificação a mais em seu prontuário não aumenta o 

descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, bem como não lhe 

ofende a honra. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. 

SÚMULA N. 385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 

MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, 

embora não tenha sido notificado previamente da inscrição de seus dados 

em cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto 

emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de cheques são 

provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 385, da 

Súmula desta Corte. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, 

do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de 

multa. (STJ - AgRg no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI – J. 13/12/2011 - DJe 19/12/2011) No caso, não restou 

configurada a violação aos direitos de personalidade da Reclamante, 

refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos. Essas premissas 

forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se 

impõe. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O 

juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Ante o exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 
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sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-09.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000069-09.2018.8.11.0032. REQUERENTE: ATAIDE RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. 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 que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Indefiro o pedido de desistência da ação, uma vez que, no evento id 

13750916 o réu ofereceu contestação e juntou documentos que 

comprovam a legitimidade da inscrição. Ciente, dos documentos 

apresentados pela reclamada nos autos, e sendo as provas 

desfavoráveis à sua pretensão, o autor, posteriormente, no evento id 

13781098 atravessou pedido de desistência da ação, portanto, é visível 

que o autor intenta apenas evitar um julgamento desfavorável com o 

pedido de desistência da ação. O entendimento dessa Julgadora é que, já 

havendo resposta do réu nos autos, cabe ao Juízo analisar o pedido com 

cautela, verificando se é caso de litigância de má-fé ou lide temerária. 

Nesse sentido, a jurisprudência atual afirma: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

ANTES DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM 

O PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS JUIZADOS CÍVEIS ONDE PREVALECE 

OS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA 

PROCESSUAL E DA CELERIDADE. ENUNCIADO Nº 90 FONAJE. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se correta a 

sentença do julgador que, após ver frustrada a tentativa de conciliação, 

na audiência de instrução, defere pedido do autor e extingue a ação, sem 

ouvir a parte contrária, já que isto só se faria necessário se já 

apresentada resposta, o que ainda não se dera, sendo o pedido de 

desistência formulado antes do momento de exibição da resposta, o que é 

feito em sessão de instrução e julgamento, a qual sequer iniciou. 2. Ainda 

que houvesse necessidade de ser ouvida, nenhum prejuízo teve o 

recorrente com a decisão, uma vez que mesmo que fosse vencedor não 

poderia postular honorários, custas e pena por litigância de má-fé, por não 

ter direito a nenhuma destas rubricas. Ademais o pedido contraposto pode 

ser apresentado em ação autônoma. 3. Sobre o tema, outro não é o 

entendimento cristalizado no enunciado nº 90 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais Cíveis - FONAJE: "A desistência do autor, mesmo sem 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento". 4. Inadmissível, assim, que o réu queira prosseguir na 

demanda, ante pedido de desistência do autor, sendo certo que tal não 

aproveita ao réu sequer no tocante a verbas sucumbenciais, que 

inexistem nos Juizados Especiais, exceto em sede de recurso inominado 

(Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55). 5. A extinção do processo antes do 

oferecimento da contestação, mediante homologação de pedido de 

desistência do autor, é plenamente compatível com os princípios da 

simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade que 

orientam os processos nos Juizados Cíveis (Lei nº 9.099/95, art. 2º), eis 

que o fim colimado em tais processos, também nos termos da lei, é a 

conciliação ou a transação sempre que possível. 6. Ademais, a 

jurisprudência entende que o rito processual aplicado aos Juizados 

Especiais é o sumaríssimo, o que descarta a aplicação subsidiária do art. 

267, § 4º, do CPC, que diz respeito ao rito ordinário. 7. Recurso conhecido 

e desprovido. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. 8. 

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais 

adicionais, se houver, e deixo de arbitrar honorários advocatícios, ante a 

ausência de contrarrazões. 9. . A súmula de julgamento servirá como 

acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo 

único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. (Acórdão 

n.882514, 20150310060405ACJ, Relator: ROBSON BARBOSA DE 

AZEVEDO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Julgamento: 21/07/2015, Publicado no DJE: 01/09/2015. Pág.: 518) 

(grifo nosso). Corroborando com esse entendimento está a Proposta de 

Nova Redação do Enunciado 90, aprovado pela maioria, na Plenária do 

Fonaje de BH: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária.” Contrario senso, já havendo resposta do réu, o indeferimento 

do pedido de homologação da desistência da ação é medida justa, posto 

que, o pedido formulado pelo autor foi proposto após o oferecimento da 

contestação, portanto, tenho que razão não assiste à parte autora. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, 

por sua vez, não foram impugnados. A reclamada apresentou nos autos 

as assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, e demais 

documentos que legitimam a cobrança, onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Destaco que não houve impugnação 

da parte autora quanto às provas trazidas pela reclamada, oportunidade 

que teria para impugnar a assinatura apresentada no contrato. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos da inicial, condenando a parte autora em 

litigância de má-fé, e, por conseguinte, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas do processo e a pagar para a reclamada o valor 

correspondente à multa de 1% e honorários advocatícios no valor de 20% 

sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o 

artigo 80 e 81, do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, Enunciado 136 

FONAJE, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-90.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EUGENIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000083-90.2018.8.11.0032. REQUERENTE: PEDRO EUGENIO PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos "prints" de telas sistêmicas que comprovem os débitos 

da parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados pela parte 

reclamante. Nesse sentido, seguem decisões dos tribunais pátrios em 

casos análogos, em que as telas sistêmicas são acolhidas em decorrência 

da ausência de impugnação específica das telas sistêmicas: SÚMULA DO 

JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA 

NEGADA PELO RECLAMANTE. FATURAS E TELAS SISTÊMICAS 

JUNTADAS PELO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE 

PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

redação do artigo 373, II do CPC traz a regra de que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. 2. É certo que 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. (Artigos 336 e 341 do 

CPC). 3. Alega a parte autora como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré apresentou telas sistêmicas, nas 

quais constam, além dos dados pessoais da reclamante (nome e CPF), o 

número da agência e conta corrente, bem como também faturas com o 

número do cartão de crédito, mesmo endereço apresentado na inicial, além 

de histórico de utilização, bem como de pagamentos realizados. A parte 

autora, por sua vez, deixou de apresentar impugnação que enfrentasse 

os apontamentos feitos pela reclamada, quedando-se inerte com relação 

às faturas e histórico de pagamentos realizados. 4. Nesse sentido, 

seguem decisões dos tribunais pátrios em casos análogos, em que as 

telas sistêmicas são acolhidas em decorrência da ausência de 

impugnação específica das telas sistêmicas: “APELAÇÃO CÍVEL - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes- 

Impugnação às faturas apresentadas pela ré - Matéria não arguida em 

réplica - Inovação recursal – Impossibilidade - Recurso não conhecido 

nesta parte. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes - 

Acervo probatório ("prints" de telas sistêmicas e faturas) a informar 

existência de relação jurídica entre as partes. Ausência de impugnação 

específica, não bastasse, acerca de documentos apresentados (faturas) 

- Ausência de comprovação de pagamento do débito - Legitimidade das 

restrições creditícias- Ratificação da sentença nos termos do art. 252 do 

RITJSP- Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. 

(TJ-SP - APL: 10268665920168260554 SP 1026866-59.2016.8.26.0554, 

Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 

29/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/06/2017). 5. Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é 

ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera 

dano moral. 6. A sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, 

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1000316-30.2017.8.11.0030, Juiz 

Relator: EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2018, 

Publicado no DJE 05/06/2018). Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-28.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILLA SOUZA COELHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000113-28.2018.8.11.0032. REQUERENTE: SHEILLA SOUZA COELHO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 
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alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente 

impugnados. A reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte 

reclamante constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-13.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILLA SOUZA COELHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000114-13.2018.8.11.0032. REQUERENTE: SHEILLA SOUZA COELHO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. No caso, dúvidas não há que a pretensão 

da parte autora se trata de reprodução que consta em outra ação 

ajuizada, Processo nº 1000113-28.2018.811.0032. Com efeito, ressai dos 

autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e 

causa de pedir, restando configurada de forma patente a figura jurídica da 

litispendência. Aliás, embora se trate de valores distintos que se busca 

desconstituir e a inicial se refira a contrato diverso, é certo que a causa 

de pedir é a inexistência de negócio jurídico e naquela demanda, se 

procedente, haverá declaração de inexistência da relação jurídica e, por 

conseguinte, de débitos oriundos do referido negócio jurídico inexistente, 

situação que força reconhecer que a procedência da pretensão posta na 

referida demanda englobará o débito que pretende discutir nesta. 

Ademais, quando da propositura das demandas a parte autora já estava 

com as negativações o que lhe causou danos de ordem moral, por impedir 

atos regulares de comércio, situação que é possível ser remediada com a 

prestação jurisdicional em uma única demanda por envolver as mesmas 

partes, causa de pedir e pedido. No máximo, é possível reconhecer a 

extensão do dano em maior grau por constar mais de uma negativação 

pelo mesmo negócio jurídico, mas não a repetição de demandas para 

solução do mesmo litígio. Entendimento contrário autorizaria a distribuição 

de diversas demandas com a finalidade de discutir a existência da mesma 

relação jurídica, com a justificativa de que houve mais de uma 

negativação, podendo se chegar ao absurdo de permitir a distribuição de 

uma demanda para cada dívida que foi negativada mês a mês, com nítida 

ofensa, aliás, à regra de competência pelo teto limitado dos Juizados 

Especiais. Se o consumidor pretende uma indenização maior competiria a 

ele buscá-la na Justiça Comum e não propor mais de uma demanda para a 

mesma controvérsia. (1000113-28.2018.811.0032). Essas premissas, 

ressalto, não se aplicam àquelas situações em que há nova propositura de 

demanda porque houve novas negativações após estar o nome do 

consumidor sem restrições por decisão judicial, por pagamento ou 

deliberação do próprio suposto credor, em tempo distinto após a 

distribuição da primeira demanda, uma vez que, nesses casos, é nítido 

que houve nova ofensa a direito - nova causa de pedir - com necessidade 

de tutela do Poder Judiciário. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, 

§§ 1º e 2º do Novo Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, bem 

como uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, estabelece o art. 485, V, 

que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o 

juiz acolher a alegação da perempção, litispendência ou da coisa julgada. 

Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, 

NCPC), que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria 

constante dos nºs IV, V e VI. Assim, uma vez demonstrado de forma 

evidente a ocorrência da litispendência, pois se verifica a identidade de 

partes, causa de pedir e pedido, outro caminho não há a não ser 

reconhecer de ofício, com a consequente extinção do feito sem resolução 

do mérito. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da litispendência e, 

por consequência, opino pela extinção do processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, do Novo Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias. Publicada no sistema PJe. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMILIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-20.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LEMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000120-20.2018.8.11.0032. REQUERENTE: BENEDITA LEMES DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Passo então a sentenciar o processo no estado em que se 

encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 
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Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pela parte reclamante em desfavor da reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que 

levaram a inclusão do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, 

negando qualquer relação comercial que possa ter justificado a conduta 

da ré, e que a negativação foi indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela parte autora, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a relação jurídica entre 

as partes que originou o débito negativado pela reclamada, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de 

cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 6.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-39.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000067-39.2018.8.11.0032. REQUERENTE: CLAUDENICE MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No caso, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 
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a parte autora sustenta que nunca pactuou ou utilizou os serviços da 

empresa reclamada e esta inseriu seu nome indevidamente nos cadastros 

de restrição ao crédito. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. No mais, a parte ré não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou 

por meio de qualquer documento hábil (faturas) a existência e validade do 

negócio jurídico firmado com a parte autora, visto que apenas apresentou 

telas sistêmicas insuficientes a demonstrar a relação jurídica, e que 

indicam número equivocado de RG do consumidor. Neste sentido esta os 

julgados do nossos tribunais: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. TELAS SISTÊMICAS 

SUFICIENTEMENTE IMPUGNADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA 

NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação do artigo 373 do Código de 

Processo Civil traz a regra de que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. 2. É certo que 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 (Artigos 336 e 341 do CPC). 3. Alega a parte autora como 

fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré 

deixou de instruir a contestação com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, visto que apenas 

apresentou telas sistêmicas insuficientes a demonstrar a relação jurídica, 

e que indicam número equivocado de RG do consumidor. 4. A parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. A alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. 5. Dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 6. Conforme entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer 

em casos que a condenação ser irrisória ou evidentemente exagerado, 

por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO 

MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS 

EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. 

SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de 

que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização 

por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a 

condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos 

padrões de razoabilidade, o que não se evidencia. Assim, uma vez que o 

quantum arbitrado a título de reparação por danos morais não se 

apresenta ínfimo ou exagerado, à luz dos critérios adotados por esta 

Corte, a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 

296852 SP 2013/0013902-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de 

Julgamento: 18/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

29/05/2013). 7. Mantém-se o valor da condenação se esse foi fixado 

dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 8. A 

sentença, que declarou inexistente a obrigação ora questionada, no valor 

de R$ 62,37 (sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), bem como 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. (TJMT, Recurso Inominado: 

8010307-54.2015.8.11.0005, Juiz Relator: EDSON DIAS REIS, Turma 

Recursal Única, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) 

(grifo nosso). Assim, não comprovado a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, opino pela parcial procedência da pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré, determinando a exclusão definitiva do nome 

da parte autora nos cadastros de inadimplentes, com relação à divida 

discutida nestes autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas e honorários, por 

força do art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento 

diretamente ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a 

multa de 10% (dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, 

ainda que os autos estejam na instância recursal (Enunciado 

106/FONAJE), através de guia de recolhimento da Conta Única do Poder 

Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do 

item 5.16.22 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da 

parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-94.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO KOLASSA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000128-94.2018.8.11.0032. REQUERENTE: BRUNO KOLASSA GARCIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que 

se impõe. No caso, dúvidas não há que a pretensão da parte autora se 

trata de reprodução que consta em outra ação ajuizada, Processo nº 

1000946-78.2018.811.0086. Com efeito, ressai dos autos a identidade dos 

elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, 

restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do Novo Código de 

Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se 
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reproduz ação anteriormente ajuizada, bem como uma ação é idêntica à 

outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. Aliás, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da 

perempção, litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 

3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, NCPC), que o juiz conhecerá 

de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida 

a sentença de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V e VI. Assim, uma 

vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da litispendência, pois 

se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro caminho 

não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente extinção do 

feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica 

da litispendência e, por consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, 

do Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMILIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-91.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000027-91.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ANA PAULA FERREIRA DE 

LIMA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. No caso, dúvidas não há que 

a pretensão da parte autora se trata de reprodução que consta em outra 

ação ajuizada, Processo nº 1000025-24.2017.811.0032. Com efeito, 

ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, 

pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a figura 

jurídica da litispendência. Aliás, embora se trate de valores distintos que 

se busca desconstituir e a inicial se refira a contrato diverso, é certo que 

a causa de pedir é a inexistência de negócio jurídico e naquela demanda, 

se procedente, haverá declaração de inexistência da relação jurídica e, 

por conseguinte, de débitos oriundos do referido negócio jurídico 

inexistente, situação que força reconhecer que a procedência da 

pretensão posta na referida demanda englobará o débito que pretende 

discutir nesta. Ademais, quando da propositura das demandas a parte 

autora já estava com as negativações o que lhe causou danos de ordem 

moral, por impedir atos regulares de comércio, situação que é possível ser 

remediada com a prestação jurisdicional em uma única demanda por 

envolver as mesmas partes, causa de pedir e pedido. No máximo, é 

possível reconhecer a extensão do dano em maior grau por constar mais 

de uma negativação pelo mesmo negócio jurídico, mas não a repetição de 

demandas para solução do mesmo litígio. Entendimento contrário 

autorizaria a distribuição de diversas demandas com a finalidade de 

discutir a existência da mesma relação jurídica, com a justificativa de que 

houve mais de uma negativação, podendo se chegar ao absurdo de 

permitir a distribuição de uma demanda para cada dívida que foi 

negativada mês a mês, com nítida ofensa, aliás, à regra de competência 

pelo teto limitado dos Juizados Especiais. Se o consumidor pretende uma 

indenização maior competiria a ele buscá-la na Justiça Comum e não 

propor mais de uma demanda para a mesma controvérsia. 

(1000025-24.2017.811.0032). Essas premissas, ressalto, não se aplicam 

àquelas situações em que há nova propositura de demanda porque houve 

novas negativações após estar o nome do consumidor sem restrições por 

decisão judicial, por pagamento ou deliberação do próprio suposto credor, 

em tempo distinto após a distribuição da primeira demanda, uma vez que, 

nesses casos, é nítido que houve nova ofensa a direito - nova causa de 

pedir - com necessidade de tutela do Poder Judiciário. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do Novo Código de Processo Civil, 

verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada, bem como uma ação é idêntica à outra quando tem 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, 

estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da perempção, 

litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 3º do 

mencionado dispositivo legal (art. 485, NCPC), que o juiz conhecerá de 

ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 

sentença de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V e VI. Assim, uma 

vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da litispendência, pois 

se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro caminho 

não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente extinção do 

feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica 

da litispendência e, por consequência, opino pela extinção do processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 

3º, do Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMILIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-87.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PATRICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000122-87.2018.8.11.0032. REQUERENTE: ALEX PATRICIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 
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que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, foram impugnados, porém, 

insuficiente para o livre convencimento desta julgadora. A reclamada 

apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos 

contratos, etc., onde se verifica visivelmente a semelhança nas 

assinaturas se comparadas à assinatura na procuração e documentos da 

parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 

80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-86.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE SOUZA GERVASIO ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000135-86.2018.8.11.0032. REQUERENTE: ROSILENE DE SOUZA 

GERVASIO ORMOND REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente 

impugnados. A reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte 

reclamante constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-42.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NILA MARGARIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000125-42.2018.8.11.0032. REQUERENTE: NILA MARGARIDA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio 

jurídico, trazendo aos autos "prints" de telas sistêmicas e faturas que 

comprovem os débitos da parte autora e a obrigação de pagar que atinge 

a esfera jurídica da parte autora. Por sua vez, a parte reclamante não 

impugnou suficientemente a contestação, ante a intempestividade da 

impugnação à contestação. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-78.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELENALDO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000045-78.2018.8.11.0032. REQUERENTE: ELENALDO BATISTA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No caso, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora sustenta que nunca pactuou ou utilizou os serviços da 

empresa reclamada e esta inseriu seu nome indevidamente nos cadastros 

de restrição ao crédito. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. No mais, a parte ré não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou 

por meio de qualquer documento hábil (faturas) a existência e validade do 

negócio jurídico firmado com a parte autora, já que os valores das telas 

sistêmicas apresentados divergem dos valores contidos no extrato do 

SPC. Assim, não comprovado a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, opino pela parcial procedência da pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré, determinando a exclusão definitiva do nome 

da parte autora nos cadastros de inadimplentes, com relação à divida 

discutida nestes autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas e honorários, por 

força do art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento 

diretamente ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a 

multa de 10% (dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, 

ainda que os autos estejam na instância recursal (Enunciado 

106/FONAJE), através de guia de recolhimento da Conta Única do Poder 

Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do 

item 5.16.22 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da 

parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-57.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA DE ALMEIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))
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CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000124-57.2018.8.11.0032. REQUERENTE: DAIANA DE ALMEIDA 

MARTINS REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente 

impugnados. A reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte 

reclamante constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67861 Nr: 471-57.2016.811.0039

 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: HSA, CAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS-DC

 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.: 53861 Nr: 1631-25.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA/JUIZADO

 53891

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.

São José dos Quatro Marcos – MT, 29/10/2018

Mayara Jenniffer Mesanini de Souza

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85946 Nr: 590-47.2018.811.0039

 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: WILLIAN FURTADO CÂMARA

 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.: 71798 Nr: 2055-62.2016.811.0039

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA TOLOMEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ROSA, PAULA RODRIGUES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 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.: 73672 Nr: 2964-07.2016.811.0039

 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: DALVA MAURÍCIA VALERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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:

 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.: 89629 Nr: 2434-32.2018.811.0039

 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: RAFAEL DA PENHA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 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.: 77697 Nr: 1152-90.2017.811.0039

 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: JUELITA FRANCISCA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ, CAROL 

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1152-90.2017.811.0039

CÓDIGO 77697

Vistos.

Defiro a emenda à inicial, ao passo que, determino a alteração do polo 

passivo da presente demanda conforme requerido em ref. 25.

Nesse importe, cite-se o requerido, no endereço constante conforme 

alhures, para que compareça na audiência de conciliação/mediação a qual 

DESIGNO para o dia 06 de dezembro de 2018, às 14h30min, e que, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos artigo 335, do CPC.

Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos – MT, 25 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79850 Nr: 2256-20.2017.811.0039

 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: FABIANA DE OLIVEIRA DA FONSECA, ANDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2256-20.2017.811.0039

CÓDIGO 79850

Vistos.

Considerando que o presente feito ainda pende de realização de perícia 

em especialista, bem como de acordo com o requerido pelas as partes, 

nomeio, independentemente de compromisso HELIO BORBA MORATELLI 

com sede na RUA BELA VISTA, N° 347 - POÇÃO, Cidade de Cuiabá/MT, 

telefones (65) 9982-4306/ (65) 8144-3517, com email : 

braindoctor@hotmail.com, devendo, ser intimado da sua nomeação, bem 

como para apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a proposta de 

honorários periciais, nos termos do artigo 465, §2º, inciso I do Código de 

Processo Civil.

Com a juntada da referida proposta, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465,§3º do 

Código de Processo Civil.

Após, DETERMINO que encaminhe-se o presente à equipe multidisciplinar 

deste juízo a fim de elaborar o estudo socioeconômico da parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71798 Nr: 2055-62.2016.811.0039

 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: MARIZA TOLOMEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ROSA, PAULA RODRIGUES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90108 Nr: 2708-93.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:MT 10.565

 AUTOS Nº 2708-93.2018.811.0039

CÓDIGO 90108

Vistos em Correição.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 31 de outubro de 2018, às 15h40min., para realização do ato 

deprecado, consignando a inquirição da testemunha JOÃO PEREIRA DE 

OLIVEIRA.

 Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados 

para futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da 

designação da audiência.

Intime-se. Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de setembro de 2018.
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Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67861 Nr: 471-57.2016.811.0039

 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: HSA, CAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS-DC

 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.: 56930 Nr: 1612-82.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DA ROSA AGNEZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 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.: 85946 Nr: 590-47.2018.811.0039

 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: WILLIAN FURTADO CÂMARA

 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.

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Edital

GABARITO DEFINITIVO - A Publicação do Resultado Final, bem como a 

Classificação dos Candidatos Aprovados será até o dia 09.11.2018

* O Gabarito Definitivo 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): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106058 Nr: 4610-95.2017.811.0078

 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: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SCHAEFFER MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 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.: 114455 Nr: 4716-23.2018.811.0078

 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: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA BONADIMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/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 Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113092 Nr: 3909-03.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: J1VCDTDS, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 
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SILVA - OAB:20590/O

 Fica o advogado réu, devidamente intimado a comparecer a audiência no 

dia 05/02/2019 às 16h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114148 Nr: 4548-21.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3° VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MANOEL ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:21059

 Ficam os advogados réus, devidamente intimados a comparecerem na 

audiência no dia 05/02/2019 às 13h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 89399 Nr: 566-67.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE POTULSKI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de 

CRISTIANE POTULSKI RODRIGUES dando-a como incursa nas penas do 

art. 303 e art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97).

A denúncia foi recebida em 05/04/2017.

A acusada apresentou resposta à acusação alegando, em síntese, a 

preliminar de inexistência de materialidade delitiva e no mérito a 

insuficiência probatória.

Vieram os autos conclusos.

Não merece acolhimento a alegação de inexistência de materialidade 

delitiva, tendo em vista que os fatos narrados pelo Ministério Público estão 

embasados nos documentos e elementos colhidos durante a fase 

inquisitorial, especialmente o auto de constatação de embriaguez e 

prontuário médico da vítima Eliana.

Esclareço ainda que a comprovação da materialidade e autoria delitiva é 

objeto da fase instrutória e será declarada por esse juízo ao final da 

persecução penal, com a sentença absolutória ou condenatória.

Assim, afasto a preliminar arguida e, não havendo outras prejudiciais de 

mérito, CONFIRMO o recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13.02.2019, às 16h00min, ocasião em 

que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e defesa e se 

procederá ao interrogatório da acusada.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

Intime-se a ré através de seu advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107094 Nr: 226-55.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERNANDO SCHAEDLER, OTTO 

NICOLAS SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO VALENTE - 

OAB:MT/8.116-B, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207

 (...)Sendo assim, no intuito de evitar tumulto processual e consequente 

alegações de nulidade, com isso, garantir o devido processo legal, com 

fulcro no art. 80 do Código de Processo Penal, determino o 

desmembramento feito em relação ao corréu OTTO NICOLAS SCHAEDLER, 

permanecendo nestes autos o acusado Mauro.Assim, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia _____/_____/2018 às ___h____min.INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa, servindo essa decisão 

como carta precatória as que eventualmente residam em outras 

comarcas.Após o desmembramento, no tocante ao acusado OTTO 

NICOLAS SCHAEDLER, em que pese o pedido ministerial, verifico existir 

informações de seu atual paradeiro, assim DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

CARTA PRECATÓRIA para citação e intimação do inteiro teor da decisão 

de ref. 4, no endereço informado na ref. 23, consignando a advertência 

que o não recolhimento da fiança arbitrada poderá ensejar a decretação 

da prisão preventiva do réu.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11590 Nr: 31493-41.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Gonzales, Celso Henrique da 

Silva Ferro, Renata Andrea Marzola de Andrade Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Miguel Tavares Martucci - OAB:MT/9.672-A

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação de fls. 

200/252, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22506 Nr: 546-96.2014.811.0094

 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: CLAUDINEI ANUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Milton Nascimento, Luiz Lemes Martins, 

Izaias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081, Mauro Antonio Stuani - OAB:6.117-B

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte embargante, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação de fls. 

91/93, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10092 Nr: 955-48.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricieri Francio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciscarlos Alcântara - 

OAB:4746-B/MT, Hamilton Virgílio Medeiros - OAB:MT/4.783-B, 

Paulo Sérgio Gonçalves Pereira - OAB:4929-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao 

advogado da parte exequente, para manifestação acerca da petição de 

fls. 123/134.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6651 Nr: 1667-77.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.F. Neves Madeiras EPP, José Félix Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT-2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ DOS SANTOS 

NETO, para devolução dos autos nº 1667-77.2005.811.0094, Protocolo 

6651, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000018-40.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

LIQUIDAÇÃO RPV

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000030-54.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que 

dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições. Considerando, 

também, que conforme orientação esposada em consulta realizada por 

este juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino sejam remetidas as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente execução ao Departamento responsável para que 

proceda a liquidação do valor. Com a respectiva realização da liquidação, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos 

autos. Intime-se e cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000031-39.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que 

dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições. Considerando, 

também, que conforme orientação esposada em consulta realizada por 

este juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino sejam remetidas as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente execução ao Departamento responsável para que 

proceda a liquidação do valor. Com a respectiva realização da liquidação, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos 

autos. Intime-se e cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-67.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que 

dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições. Considerando, 

também, que conforme orientação esposada em consulta realizada por 

este juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino sejam remetidas as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente execução ao Departamento responsável para que 

proceda a liquidação do valor. Com a respectiva realização da liquidação, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos 

autos. Intime-se e cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000056-52.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que 

dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições. Considerando, 

também, que conforme orientação esposada em consulta realizada por 

este juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino sejam remetidas as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente execução ao Departamento responsável para que 

proceda a liquidação do valor. Com a respectiva realização da liquidação, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos 

autos. Intime-se e cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010025-06.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que 

dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições. Considerando, 

também, que ainda não foi feito o bloqueio judicial e, conforme orientação 
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esposada em consulta realizada por este juízo ao Departamento 

competente naquele Tribunal, de que seria necessário a apuração da 

atualização e do apontamento tributário, determino seja remetido a RPV 

expedida neste processo ao Departamento responsável para que proceda 

a liquidação do valor. Com a respectiva realização da liquidação, 

proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de 

nova intimação para pagamento da Fazenda Pública, considerando que já 

foi devidamente intimada anteriormente da RPV supracitada. Intime-se e 

cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010098-75.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que 

dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições. Considerando, 

também, que conforme orientação esposada em consulta realizada por 

este juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino sejam remetidas as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente execução ao Departamento responsável para que 

proceda a liquidação do valor. Com a respectiva realização da liquidação, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos 

autos. Intime-se e cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000019-25.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que 

dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições. Considerando, 

também, que conforme orientação esposada em consulta realizada por 

este juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino sejam remetidas as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente execução ao Departamento responsável para que 

proceda a liquidação do valor. Com a respectiva realização da liquidação, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos 

autos. Intime-se e cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-42.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA APARECIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

SERASA EXPERIAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ RUA 

CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - 

MT - CEP: 78563-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA PROCESSO n. 1000035-42.2018.8.11.0094 Valor da causa: 

$9,540.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANGELITA 

APARECIDA LIMA Endereço: rua Carlos Roberto Platero, s/n, Centro, 

TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN 

S.A. Endereço: AVENIDA TENENTE-CORONEL DUARTE, - ATÉ 789/790, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 Nome: SERASA 

EXPERIAN Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2254, ed. 

American Business Center, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-000 Senhor(a): ANGELITA APARECIDA LIMA A presente intimação, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, 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: Tabaporã - 

CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 17:00H. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. 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. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

TABAPORÃ, 29 de outubro de 2018. Marcos Antônio de Freitas Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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: 1000158-40.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JONIVALDO JOSE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - EPP (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ RUA 

CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - 

MT - CEP: 78563-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000158-40.2018.8.11.0094 Valor da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JONIVALDO JOSE DE FREITAS Endereço: RUA ALIDA, S/N, QD 60 L 

02, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 POLO PASSIVO: Nome: J. 

QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - EPP Endereço: AV. DR. 

CARLOS VIDOTO, 995, EM FRENTE A PREFEITURA DE TABAPORÃ, 

CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 INTIMANDO(A): JONIVALDO 

JOSE DE FREITAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, 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: Tabaporã - CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 

17:00h. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 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. TABAPORÃ, 29 de 

outubro de 2018. Marcos Antônio de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62160 Nr: 541-90.2018.811.0108

 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: NEDIO JOSÉ FONINI, MARCIA MARIA TIRLONI FONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES, PR DA 

SILVA OLIVEIRA EPP, Everton Baldissera, LIZANDRA FLAVIA 

MALAQUIAS SANTIAGO, ALEXANDRO LUIZ TEROL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, Karina Cappellesso A. Batistella - OAB:12.772, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B, TAÍS GIOVELLI - OAB:MT 

23.576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES, 

Cpf: 92615058134, Rg: 1.300.437-5, brasileiro(a), solteiro(a), consultor 

imobiliário, atualmente em local incerto e não sabido PR DA SILVA 

OLIVEIRA EPP, CNPJ: 20285117000176, atualmente em local incerto e não 

sabido LIZANDRA FLAVIA MALAQUIAS SANTIAGO, Cpf: 05329081122, 

Rg: 2.560.062-1, brasileiro(a), solteiro(a), agricultora, atualmente em local 

incerto e não sabido EVERTON BALDISSERA, Cpf: 09009378900, Rg: 

110147295, Filiação: Rosane Maria Calza Baldissera e Vanderlei 

Baldissera, data de nascimento: 02/05/1993, brasileiro(a), natural de 

Prudentópolis-SP, casado(a), agricultor e atualmente em local incerto e não 

sabido ALEXANDRO LUIZ TEROL, Cpf: 06990604948, Rg: 9.301.176-7, 

brasileiro(a), solteiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: DO OBJETO DA USUCAPIAO. Consiste o pedido de 

usucapião, a por ao de área de 40,7087 hás (quarenta hectares, setenta 

ares e oitenta e sete centrares), denominada Fazenda São Jose II, 

topograficamente medida in loco e estudo cadastral, mapa anexo, cadeia 

dominial, com planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com 

elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados 

cartográficos de acordo com a norma técnica de georreferenciamento, 

que confere como mosaico oficial do Estado, órgão do Intermat, conforme 

protagem do titulo definitivo: Gleba PETRONIO ARAUJO. Esta área de 

40,7087 hectares georreferenciada e lindeira da área georreferenciada de 

9.843,2130 hectares, de conformidade com o MEMORIAL DESCRITIVO DE 

IMÓVEL RURAL: Proprietário: Denominação: Município: Estado (UF): Código 

INCRA: Área: Perímetro NEDIO JOSE FONINI FAZENDA SAO JOSE II 

TAPURAH MATO GROSSO (MT) 901.385.100.480-4 40,7087ha 4.088,67m 

DESCRIÇÃO DO Perímetro Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 

AWB-M-2465, Longitude: -56°15'36,018", Latitude: -12°32'12,118" e 

Altitude: 392,85m; situado no limite da faixa de domínio da Rodovia MT-010 

com a Estrada Municipal, deste, segue confrontando com a Estrada 

Municipal com os seguintes azimutes e distancias: 211°23' e 444,96m ate o 

vértice AWB-M-2466, Longitude: -56°15'43,696", Latitude: -12°32'24,477" e 

Altitude: 392,21m; 183°10' e 1.072,83 ate o vértice AWB-M-2467, 

Longitude: -56°15'45,666", Latitude: -12 32'59,333" e Altitude: 390,30m; 
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situado no limite da Estrada Municipal com a Fazenda Cavalo Branco, 

deste, segue confrontando com a Fazenda Cavalo Branco com azimute de 

264°05' e distancia de 734,07m ate o vértice AWB-M-2468, Longitude: 

-56°16'09,852", Latitude: -12°33'01,793" e Altitude: 390,05m; situado no 

limite da Fazenda Cavalo Branco com a faixa de domínio da MT-010, deste, 

segue confrontando com a faixa de domínio da MT-010 com os seguintes 

azimutes e distancias: 33°44' e 1.416,31m ate o vértice AWB-M-2469, 

Longitude: 56°15'43,800", Latitude: -12°32'23,466" e Altitude: 392,12m; 

33°58' e 420,50m ate o vértice AWB-M-2465, ponto inicial da descrição 

deste perímetro. Localizada no titulo expedido pelo Estado de Mato 

Grosso, no ano 1961, com 9.496,00 hectares - Adquirente: PETRONIO 

ARAUJO, denominada Fazenda São Jose II, conforme medidas perimetrais 

e levantamento topográfico. a) Norte: RODOVIA MT-010 

(SINFRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA), Edifício 

Engenheiro Edgar Prado Arze - Rua J, Quadra 1, Lote 5, Setor A, S/ N - 

Centro Politico Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78049-906, COM A 

ESTRADA MUNICIPAL (Município DE TAPURAH-MT), Rua Rio de Janeiro, no 

88, Centro, Tapurah-MT, CEP 78.573-000; b) Sul: Fazenda Cavalo Branco 

de HILARIO RENATO PICCINI E SUA ESPOSA MAURICE INES PICCINI, 

brasileiros, casados, ele, empresários, respectivamente portadores da 

Ced. de Ident. RG n°. 617.157-0/MT e n° 0.741.034-4-SSP-MT e no CPF n° 

224.818.269-49 e n° 468.488.781-20, residentes e domiciliados na Av. 

Paraná, n° 1247, Centro, na cidade de Lucas do Rio Verde- MT CEP 

78.455-000; c) Leste: ESTRADA MUNICIPAL (Município DE TAPURAH-MT), 

Rua Rio de Janeiro, no 88, Centro, Tapurah-MT, CEP 78.573-000; d) Oeste: 

RODOVIA MT-010 (SINFRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 

LOGÍSTICA), Edifício Engenheiro Edgar Prado Arze - Rua J, Quadra 1, Lote 

5, Setor A, 8/N - Centro Politico Administrativa, Cuiabá-MT, CEP 78049-906.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Porção de área de 40,7087 (quarenta 

hectares, setenta ares e oitenta e sete centiares), denominada Fazenda 

São José II, topograficamente.

Despacho/Decisão: VISTO.Citem-se pessoalmente as pessoas em cujo 

nome estiverem registrados os imóveis usucapiendos para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias. Consigne que, 

caso não seja contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor, a teor da regra ínsita no artigo 344, do CPC.Citem-se 

pessoalmente os confinantes do imóveis usucapiendos para, querendo, 

responder no mesmo prazo supra. Somente será dispensada a citação 

dos confinantes quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em 

condomínio (art. 246,§ 3°, do CPC).Citem-se, por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, os réus incertos, ausentes, desconhecidos e eventuais 

interessados, observando-se o disposto no artigo 257, III, do CPC. No 

edital de citação deve constar, ainda, que ficam citados os confinantes e 

seus cônjuges porventura não encontrados.Em se tratando de ação real 

imobiliária, deverá ser providenciada a citação dos cônjuges, sempre que 

os réus forem casados (artigo 73, § 1º, do CPC). Intime-se, via postal, 

para manifestar eventual interesse na causa, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando cópia 

de todos os documentos acostados na inicial.Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 26 de outubro de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62161 Nr: 542-75.2018.811.0108

 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: VALMIR BATISTINI, VANEI FATIMA ALVES XAVIER 

BATISTINI, VOLMIR ANTONIO DELLALIBERA ALVES XAVIER, SOLANGE 

APARECIDA SOARES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO NIEDERMEYER, NOEMIA 

PRESSER NIEDERMEIER, ANTONIA BARCO MATHIUS, IRMA MATHIUS DE 

OLIVEIRA, ERASMO MATHIUS, ANA MARIA ORCELI MATHIUS, JOSE 

POSSENTI, OLEGARIO MATHIUS, EDITE ROSSONI MATHIUS, JOSE 

FERNANDO DE OLIVEIRA, NILVA MATHIUS VIEIRA, LORIVAL FRANCELINO 

VIEIRA, JAMIL MATHIUS, SILVANA KROMINSKI MATHIUS, ALTAMIR 

CAETANO LAZAROTO, ADRIANE WARPECHOWSKI LAZAROTO, LELIA 

BARBOSA POSSENTI, ADHEMAR FABRICIO, NAIR DE CARVALHO 

FABRICIO, APARECIDO FABRICIO, NADIR FABRICIO, JOÃO ANTONIO 

FABRICIO, IRANI PACHECO FABRICIO, JOSE ANTONIO FABRICIO, 

AVELINA FABRICIO, JAYR FABRICIO, VALDELINE MONTEIRO FABRICIO, 

ZILDA FABRICIO DA SILVA, JOÃO JOSÉ DA SILVA, FATIMA APARECIDA 

FABRICIO, ÁLVARO ANDRÉ GOMES, SANTO FLECK GOMES, SANTA 

HELENA DOS SANTOS GOMES, MARUSAN FERREIRA BARBOSA, DAISE 

SOARES FERREIRA BARBOSA, NELSON SCHENEIDER, ROSANE 

TEREZINHA TRAMONTIN SCHENEIDER, Devino Manfio Mazzonetto, Aletícia 

Lago Mazzonetto, Clovis Morales Pestano, Izidoro Sebastião Breitenbach, 

Irinoi Francisco Lago Mazzonetto, Sergio Mamoru Takahashi, Valdelei Lago 

Mazzonetto, SILVIA INES BREITENBACH, HILDA MARIA BROCCO, 

ADEMAR BITENCOURT, FERNANDO PEZZINI, ELISA SATIE ODA 

TAKAHASHI, NILTON ORLANDO SERRA, CARMEN VANDERLEIA GOMES, 

Idianes Gorete Brocco, Edimilson Brocco, Altir Frozza, Francisca Pereira 

Bitencourt, DULCE JEANETE BASTIAN, JACI PIVA, CARMEM VIVIAN PIVA, 

RAFAEL PEZZINI, EDER WILLIAMN PRESA, NAIR GIEHL PRESA, MARILEI 

DE FATIMA BROCCO, ALZIRO VARGAS PACHECO, Sônia Fátima Silva 

Frozza, MOACIR FLECK, ANDRE FELISBERTO LAZAROTO, Eloir Aparecida 

Frescura Fleck, MARLI RITA LOPATINI LAZAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, Karina Cappellesso A. Batistella - OAB:12.772, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B, TAÍS GIOVELLI - OAB:MT 

23.576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do(a) patrono(a) para no prazo de 5 

(cinco) dias apresentar 44 cópiaS da petição inicial, nos termos do art. 328 

da CNGC, sob pena de não cumprimento do ato.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62161 Nr: 542-75.2018.811.0108

 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: VALMIR BATISTINI, VANEI FATIMA ALVES XAVIER 

BATISTINI, VOLMIR ANTONIO DELLALIBERA ALVES XAVIER, SOLANGE 

APARECIDA SOARES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO NIEDERMEYER, NOEMIA 

PRESSER NIEDERMEIER, ANTONIA BARCO MATHIUS, IRMA MATHIUS DE 

OLIVEIRA, ERASMO MATHIUS, ANA MARIA ORCELI MATHIUS, JOSE 

POSSENTI, OLEGARIO MATHIUS, EDITE ROSSONI MATHIUS, JOSE 

FERNANDO DE OLIVEIRA, NILVA MATHIUS VIEIRA, LORIVAL FRANCELINO 

VIEIRA, JAMIL MATHIUS, SILVANA KROMINSKI MATHIUS, ALTAMIR 

CAETANO LAZAROTO, ADRIANE WARPECHOWSKI LAZAROTO, LELIA 

BARBOSA POSSENTI, ADHEMAR FABRICIO, NAIR DE CARVALHO 

FABRICIO, APARECIDO FABRICIO, NADIR FABRICIO, JOÃO ANTONIO 

FABRICIO, IRANI PACHECO FABRICIO, JOSE ANTONIO FABRICIO, 

AVELINA FABRICIO, JAYR FABRICIO, VALDELINE MONTEIRO FABRICIO, 

ZILDA FABRICIO DA SILVA, JOÃO JOSÉ DA SILVA, FATIMA APARECIDA 

FABRICIO, ÁLVARO ANDRÉ GOMES, SANTO FLECK GOMES, SANTA 

HELENA DOS SANTOS GOMES, MARUSAN FERREIRA BARBOSA, DAISE 

SOARES FERREIRA BARBOSA, NELSON SCHENEIDER, ROSANE 

TEREZINHA TRAMONTIN SCHENEIDER, Devino Manfio Mazzonetto, Aletícia 

Lago Mazzonetto, Clovis Morales Pestano, Izidoro Sebastião Breitenbach, 

Irinoi Francisco Lago Mazzonetto, Sergio Mamoru Takahashi, Valdelei Lago 

Mazzonetto, SILVIA INES BREITENBACH, HILDA MARIA BROCCO, 

ADEMAR BITENCOURT, FERNANDO PEZZINI, ELISA SATIE ODA 

TAKAHASHI, NILTON ORLANDO SERRA, CARMEN VANDERLEIA GOMES, 

Idianes Gorete Brocco, Edimilson Brocco, Altir Frozza, Francisca Pereira 

Bitencourt, DULCE JEANETE BASTIAN, JACI PIVA, CARMEM VIVIAN PIVA, 

RAFAEL PEZZINI, EDER WILLIAMN PRESA, NAIR GIEHL PRESA, MARILEI 

DE FATIMA BROCCO, ALZIRO VARGAS PACHECO, Sônia Fátima Silva 

Frozza, MOACIR FLECK, ANDRE FELISBERTO LAZAROTO, Eloir Aparecida 

Frescura Fleck, MARLI RITA LOPATINI LAZAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, Karina Cappellesso A. Batistella - OAB:12.772, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B, TAÍS GIOVELLI - OAB:MT 

23.576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIR ANTONIO NIEDERMEYER, Cpf: 

13180479000, Rg: 734.589, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista, 

Telefone (66) 481-1333, atualmente em local incerto e não sabido NOEMIA 

PRESSER NIEDERMEIER, brasileiro(a), casado(a), agricultora, atualmente 

em local incerto e não sabido ANTONIA BARCO MATHIUS, Cpf: 

73218081904, brasileiro(a), viúvo(a), atualmente em local incerto e não 

sabido ERASMO MATHIUS, Cpf: 30079349900, Rg: 1.256.106, 

brasileiro(a), casado(a), agricultor, atualmente em local incerto e não 

sabido ANA MARIA ORCELI MATHIUS, Cpf: 35014954987, Rg: 

1.869.673-8, brasileiro(a), casado(a), agricultora, atualmente em local 

incerto e não sabido IRMA MATHIUS DE OLIVEIRA, Cpf: 91773288920, Rg: 

1.323.586, brasileiro(a), casado(a), serventuarios da justiça, atualmente 

em local incerto e não sabido JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA, Cpf: 

19713258991, Rg: 828.427, brasileiro(a), casado(a), serventuário da 

justiça, atualmente em local incerto e não sabido JAMIL MATHIUS, Cpf: 

45350019953, Rg: 3.924.980-4, brasileiro(a), casado(a), vendedor, 

atualmente em local incerto e não sabido SILVANA KROMINSKI MATHIUS, 

Cpf: 55528171920, Rg: 3.866.341-0, brasileiro(a), casado(a), vendedora, 

atualmente em local incerto e não sabido NILVA MATHIUS VIEIRA, Cpf: 

54635276953, Rg: 2259148-7, brasileiro(a), casado(a), professora, 

atualmente em local incerto e não sabido LORIVAL FRANCELINO VIEIRA, 

Cpf: 66326494915, Rg: 1.603..634, brasileiro(a), casado(a), vendedor, 

atualmente em local incerto e não sabido OLEGARIO MATHIUS, Cpf: 

23449179934, Rg: 828.430-0, brasileiro(a), casado(a), comerciantes, 

atualmente em local incerto e não sabido EDITE ROSSONI MATHIUS, Cpf: 

20906838991, Rg: 1.173.573-8, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido JOSE POSSENTI, Cpf: 

01047108968, Rg: 420643-6, brasileiro(a), casado(a), engenheiro civil, 

atualmente em local incerto e não sabido LELIA BARBOSA POSSENTI, Cpf: 

02413913939, Rg: 1.025.335-7, brasileiro(a), casado(a), professora, 

atualmente em local incerto e não sabido ALTAMIR CAETANO LAZAROTO, 

Cpf: 39191257034, Rg: 902.589.1814, Filiação: Palmira Lazaroto e Caetano 

Lazaroto, casado(a), agricultor, atualmente em local incerto e não sabido 

ADRIANE WARPECHOWSKI LAZAROTO, Cpf: 57635820044, Rg: 

404.382.3469, casado(a), agricultora, atualmente em local incerto e não 

sabido NAIR DE CARVALHO FABRICIO, Cpf: 05115693860, Rg: 

16.918.443, brasileiro(a), viúvo(a), do lar, atualmente em local incerto e 

não sabido APARECIDO FABRICIO, Cpf: 36974358920, Rg: 1.967.672, 

brasileiro(a), viúvo(a), atualmente em local incerto e não sabido NADIR 

FABRICIO, Cpf: 36974382987, Rg: 12.762.699, brasileiro(a), solteiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido JOÃO ANTONIO FABRICIO, Cpf: 

03044749832, Rg: 12.762.724, brasileiro(a), casado(a), agricultor, 

atualmente em local incerto e não sabido IRANI PACHECO FABRICIO, 

brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não sabido JOSE 

ANTONIO FABRICIO, Cpf: 00766107809, Rg: 16.918.461, brasileiro(a), 

casado(a), agricultor, atualmente em local incerto e não sabido AVELINA 

FABRICIO, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não 

sabido ADHEMAR FABRICIO, Cpf: 00930972805, Rg: 12762698-0, Filiação: 

Nair de Carvalho Fabricio e Augusto Fabricio, data de nascimento: 

20/11/1956, brasileiro(a), casado(a), laminador, atualmente em local 

incerto e não sabido JAYR FABRICIO, Cpf: 03022356803, Rg: 12.763.306, 

brasileiro(a), casado(a), laminador, atualmente em local incerto e não 

sabido VALDELINE MONTEIRO FABRICIO, brasileiro(a), casado(a), 

atualmente em local incerto e não sabido ZILDA FABRICIO DA SILVA, Cpf: 

02325711803, Rg: 12.763.305, brasileiro(a), casado(a), do lar, atualmente 

em local incerto e não sabido JOÃO JOSÉ DA SILVA, brasileiro(a), 

casado(a), atualmente em local incerto e não sabido FATIMA APARECIDA 

FABRICIO, Cpf: 10382266862, Rg: 16.682.120, brasileiro(a), solteiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido SILVIA INES BREITENBACH, Cpf: 

02528484976, Rg: 4.166.846-6, brasileiro(a), viúvo(a), pensionista, 

atualmente em local incerto e não sabido IZIDORO SEBASTIÃO 

BREITENBACH, Cpf: 49890000997, Rg: 3.278.612-0, Filiação: Elmo 

Breitenbach e Arnilda Helma Roese, data de nascimento: 20/01/1962, 

brasileiro(a), natural de Marechal Cândido Rondon-PR, casado(a), 

agricultor, atualmente em local incerto e não sabido NILTON ORLANDO 

SERRA, Cpf: 79638759100, Rg: 1.085.938-1, Filiação: Ailton Orlando Serra 

e Ercilia Simoes Serra, data de nascimento: 29/03/1976, brasileiro(a), 

natural de Mundo Novo-MS, casado(a), contador, atualmente em local 

incerto e não sabido DULCE JEANETE BASTIAN, Cpf: 85044784168, Rg: 

881.678, Filiação: Terezinha Mackowiak Bastian e Nulson Gabriel Bastian, 

data de nascimento: 25/04/1971, brasileiro(a), Telefone 66 3547-2104, 

atualmente em local incerto e não sabido JACI PIVA, Cpf: 34703977915, 

Rg: 760.582, brasileiro(a), casado(a), comerciantes, atualmente em local 

incerto e não sabido CARMEM VIVIAN PIVA, Cpf: 68262060997, Rg: 

1.383.756-7, brasileiro(a), casado(a), comerciante, atualmente em local 

incerto e não sabido FERNANDO PEZZINI, Cpf: 01316529150, Rg: 

1.687.497-8, Filiação: Claudir Pezzini e Elenir Lurdes Schaefer Pezzini, 

data de nascimento: 09/11/2008, brasileiro(a), natural de Mangueirinha-PR, 

solteiro(a), agricultor, atualmente em local incerto e não sabido RAFAEL 

PEZZINI, Cpf: 01316781160, Rg: 1.687.541-9, brasileiro(a), solteiro(a), 

agricultor, atualmente em local incerto e não sabido MARUSAN FERREIRA 

BARBOSA, Cpf: 36983268172, Rg: 2.262.749, Filiação: Maria Eustachia 

Ferreira e Joaquim Garcia Ferreira, data de nascimento: 03/11/1965, 

natural de Piracanjuba-GO, casado(a), engenheiro agrônomo, atualmente 

em local incerto e não sabido DAISE SOARES FERREIRA BARBOSA, Cpf: 

48330370178, Rg: 0623361-9, Filiação: Ana Adair Soares e Domingos 

Souza Soares, data de nascimento: 29/08/1967, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), agricultores, atualmente em local incerto e não 

sabido CLOVIS MORALES PESTANO, Cpf: 54031079087, Rg: 3018661681, 

Filiação: Izabel Morales Pestano e Cirillo Antonio Pestano, data de 

nascimento: 10/04/1962, brasileiro(a), convivente, engenheiro agronomo, 

Telefone 547-2184/547-2194, atualmente em local incerto e não sabido 

ADEMAR BITENCOURT, Cpf: 15799549953, Rg: 1.163.406-0, Filiação: 

Alfredo Bitencourt e Maria Mendes, data de nascimento: 25/07/1954, 

brasileiro(a), natural de Marialva-PR, casado(a), vendedor autonomo, 

Telefone 044 3624-0996, atualmente em local incerto e não sabido 

FRANCISCA PEREIRA BITENCOURT, Cpf: 69603235920, Rg: 3.778.167-3, 

brasileiro(a), separado(a) judicialmente, pedagoga, atualmente em local 

incerto e não sabido EDER WILLIAMN PRESA, Cpf: 93076436953, Rg: 

5.528.384-2, brasileiro(a), casado(a), analista de sistemas, atualmente em 

local incerto e não sabido NAIR GIEHL PRESA, Cpf: 97375519900, Rg: 

6.455.807-2, brasileiro(a), casado(a), do lar, atualmente em local incerto e 

não sabido SERGIO MAMORU TAKAHASHI, Cpf: 76641147991, Rg: 

4.333.860-9, Filiação: Massao Takahashi e Thereza Setsuko Takahashi, 

data de nascimento: 14/06/1970, brasileiro(a), natural de Sertaneja-PR, 

casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não sabido ELISA 

SATIE ODA TAKAHASHI, Cpf: 11371497877, brasileiro(a), casado(a), 

empresária, atualmente em local incerto e não sabido SANTO FLECK 

GOMES, Cpf: 14515326015, Rg: 9.002.460.881, viúvo(a), agricultor, 

atualmente em local incerto e não sabido SANTA HELENA DOS SANTOS 

GOMES, Cpf: 89494091191, Rg: 903.511.333-2, casado(a), lides 

domésticas, atualmente em local incerto e não sabido ÁLVARO ANDRÉ 

GOMES, Cpf: 41840771020, Rg: 503.114.847-1, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor, atualmente em local incerto e não sabido CARMEN VANDERLEIA 

GOMES, Cpf: 51255278072, brasileiro(a), casado(a), agricultora, 

atualmente em local incerto e não sabido DEVINO MANFIO MAZZONETTO, 

Cpf: 11951540034, Rg: 2.024.290.286, Filiação: Caetano Mazzonetto e 

Luiza R, Manfio Mazzonetto, data de nascimento: 30/11/1937, brasileiro(a), 

natural de Getulio de Castilho-RS, casado(a), agricultor, atualmente em 

local incerto e não sabido ALETÍCIA LAGO MAZZONETTO, Cpf: 

76924157149, Rg: 1.050.762.762, brasileiro(a), casado(a), agricultora, 

atualmente em local incerto e não sabido VALDELEI LAGO MAZZONETTO, 

Cpf: 78189098187, Rg: 1.273.718-6, Filiação: Aleticia Lago Mazzonetto e 

Devino Manfio Mazzonetto, brasileiro(a), solteiro(a), agricultor, atualmente 

em local incerto e não sabido IRINOI FRANCISCO LAGO MAZZONETTO, 

Cpf: 45881227034, Rg: 6.043.700.191, brasileiro(a), convivente, lavrador, 

atualmente em local incerto e não sabido HILDA MARIA BROCCO, Cpf: 

02428572997, Rg: 4.921.332-8, brasileiro(a), viúvo(a), agricultora, 

atualmente em local incerto e não sabido MARILEI DE FATIMA BROCCO, 

Cpf: 02428572997, Rg: 4.921.332-8, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido IDIANES GORETE BROCCO, Cpf: 

81983638900, Rg: 4.594.486-7, brasileiro(a), divorciado(a), comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido EDIMILSON BROCCO, Cpf: 

00133902951, Rg: 6707967-1, brasileiro(a), solteiro(a), agricultor, 

atualmente em local incerto e não sabido NELSON SCHENEIDER, Cpf: 

47628227953, Rg: 802.874, brasileiro(a), casado(a), agricultores, 

atualmente em local incerto e não sabido ROSANE TEREZINHA 

TRAMONTIN SCHENEIDER, Cpf: 00716990156, Rg: 802.875, brasileiro(a), 

casado(a), agricultores, atualmente em local incerto e não sabido ALTIR 

FROZZA, Cpf: 34693483915, Rg: 12R-821.837, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor, atualmente em local incerto e não sabido SÔNIA FÁTIMA SILVA 

FROZZA, Cpf: 79044212915, Rg: 1.156.148-3, Filiação: Luiz Soares da 
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Silva e Maria Rodrigues Soares, brasileiro(a), natural de Marau-RS, 

casado(a), caixa supermercado, atualmente em local incerto e não sabido 

MOACIR FLECK, Cpf: 01608407918, Rg: 1036870507, casado(a), 

agricultor, atualmente em local incerto e não sabido ELOIR APARECIDA 

FRESCURA FLECK, Cpf: 02462195998, Rg: 7.701.267-2, brasileiro(a), 

casado(a), do lar, atualmente em local incerto e não sabido ANDRE 

FELISBERTO LAZAROTO, Cpf: 33118523034, Rg: 4019068248, Filiação: 

Palmira Lazaroto e Caetano Lazaroto, data de nascimento: 18/12/1961, 

brasileiro(a), natural de Santo Angelo-RS, solteiro(a), agricultor, 

atualmente em local incerto e não sabido MARLI RITA LOPATINI 

LAZAROTO, Cpf: 53489713168, Rg: 1.201.826-0, brasileiro(a), casado(a), 

agricultora e atualmente em local incerto e não sabido ALZIRO VARGAS 

PACHECO, Cpf: 32937709915, Rg: 1.389.137-0, brasileiro(a), convivente, 

motorista, Telefone (44)3625-1202. atualmente em local incerto e não 

sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: DO OBJETO DA USUCAPIÃO. (duas porções de áreas 

totalizam 393,7556 hectares) A primeira porção de área de 57,9961 has 

(cinquenta e sete hectares, noventa e nove ares e sessenta e um 

centiares), denominada Fazenda São Francisco II, e, de acordo com a 

medição da superfície, perimetrais com as coordenadas de 

georreferenciamento, conforme o mapa e memorial descritivo, localizada 

no Titulo Definitivo em nome do primitivo KUMAICHI KIMURA, com os 

seguintes limites e confrontações: DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO Inicia-se a 

descrição deste perímetro no vértice AWB-M-2456, longitude: 

-56°27'43,534", Latitude: -12°28'38,220" e Altitude: 313,68m, situado no 

limite da Faixa de domínio da Estrada Municipal com a Fazenda São 

Benedito, deste, segue confrontando com a Fazenda São Benedito com 

azimute de 167°40' e distancia de 411,81m ate o vértice AWB-V-1545, 

Longitude: -56°27'40,625", Latitude: -12°28'51,312" e Altitude: 316,95m, 

situado no limite da Fazenda São Benedito com a fazenda São Francisco, 

deste, confrontando com Fazenda São Francisco com azimute de 269°53' 

e distancia de 1.840,48m ate o vértice AWB-V-1546, Longitude: 

-56°28'41,573", Latitude: -12°28'51,432" e Altitude: 299,83m, situado no 

limite da Fazenda São Francisco com a Matricula n° 2.163 (CNS: 13.695-2), 

deste, segue confrontando com a Matrícula n° 2.163 (CSN: 13.695-2) com 

azimute de 349°07' e distância de 233,13m ate o vértice AWB-M-2455, 

Longitude: -56°28'43,029", Latitude: -12°28'43,982" e Altitude:298,40m, 

situado no limite da Matrícula n° 2.163 (CNS: 13.695-2) com a Faixa de 

domínio da Estrada Municipal, deste, segue confrontando com a Estrada 

Municipal com azimute de 84°22' e distancia de 1.805,32m ate o vértice 

AWB-M-2456, ponto inicial da descritivo deste perímetro. A segunda 

porção de área de 335,7595 has (trezentos e trinta e cinco hectares, 

setenta e cinco ares e noventa e cinco centiares), denominada Fazenda 

São Francisco, e, de acordo com a medição da superfície, conforme o 

mapa e memorial descritivo, localiza no Titulo Definitivo em nome do 

primitivo JOSE CASTILHO FONSECA, com os seguintes limites e 

confrontações: DESCRIÇÃO DO Perímetro Inicia-se a descritivo deste 

perímetro vértice AWB-V-1545, longitude: -56°27'40,625", Latitude: 

-12°28'51,312" e Altitude: 316,95m, situado no Fazenda São Francisco II 

com a Fazenda São Bento, deste, segue confrontando com a Fazenda 

São Bento com azimute de 167°40' e distância de 1.746,18m até o vértice 

AXC-M-0664, Longitude: - 56°27'28,288", Latitude: -12°29'46,825" e 

Altitude: 330,84m, situado no limite da Fazenda São Bento com a Matrícula 

n° 1.153 (CNS:13.695-2), deste, segue confrontando com a Matricula n° 

1.153 (CNS:13.695-2), com azimute 264°02' e distância de 1.858,77m ate o 

vértice AWB-M-2462, Longitude: -56°28'29,513'', Latitude:12°29'53,103" e 

Altitude: 311,66m, situado no limite da Matricula n° 1.153 (CNS: 13.695-2), 

com a Matrícula n° 2.163 (CSN: 13.695-2), deste segue confrontando com 

a Matrícula n° 2.163 (CSN: 13.695-2) com azimute de 349°07' e distancia 

de 1.929,88m ate o vértice AWB-V-1546, Longitude: -56°28'41,573", 

Latitude: -12°28'51,432" e Altitude: 298,83m, situado no limite da Matricula 

n° 2.163 (CNS: 13.695-2) com a Fazenda São Francisco II, com azimute de 

89°53' e distancia de 1.840,48m ate o AWB-V-1545, ponto inicial da 

descrição deste perímetro. Para o fim de alcançar a tutela jurisdicional, 

preenche, pois, todos os requisites de ordem legal.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: A primeira porção de área de 57,9961 

has (cinquenta e sete hectares, noventa e nove ares e sessenta e um 

centiares), denominada Fazenda São Francisco II, e, de acordo com a 

medi<;ao da superfície, perimetrais com as coordenadas de 

georreferenciamento, conforme o mapa e memorial descritivo, localizada 

no Titulo Definitivo em nome do primitivo KUMAICHI KIMURA, com os 

seguintes limites e confronta<;6es: DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO Inicia-se a 

descri ao deste perímetro no vértice AWB-M-2456, longitude: 

-56°27'43,534", Latitude: -12°28'38,220" e Altitude: 313,68m, situado no 

limite da Faixa de domínio da Estrada Municipal com a Fazenda São 

Benedito, deste, segue confrontando com a Fazenda São Benedito com 

azimute de 167°40' e distancia de 411,81m ate o vértice AWB-V-1545, 

Longitude: -56°27'40,625", Latitude: -12°28'51,312" e Altitude: 316,95m, 

situado no limite da Fazenda São Benedito com a fazenda Sio Francisco, 

deste, confrontando com Fazenda Sio Francisco com azimute de 269°53' e 

distancia de 1.840,48m ate o vértice AWB-V-1546, Longitude: 

-56°28'41,573", Latitude: -12°28'51,432" e Altitude: 299,83m, situado no 

limite da Fazenda Sio Francisco com a Matricula n° 2.163 (CNS: 13.695-2), 

deste, segue confrontando com a Matricula n° 2.163 (CSN: 13.695-2) com 

azimute de 349°07' e distancia de 233,13m ate o vértice AWB-M-2455, 

Longitude: -56°28'43,029", Latitude: -12°28'43,982" e Altitude:298,40m, 

situado no limite da Matricula n° 2.163 (CNS: 13.695-2) com a Faixa de 

domínio da Estrada Municipal, deste, segue confrontando com a Estrada 

Municipal com azimute de 84°22' e distancia de 1.805,32m ate o vértice 

AWB-M-2456, ponto inicial da descri4fiO deste perímetro. A segunda 

porcao de area de 335,7595 has (trezentos e trinta e cinco hectares, 

setenta e cinco ares e noventa e cinco centiares), denominada Fazenda 

São Francisco, e, de acordo com a medição da superfície, conforme o 

mapa e memorial descritivo, localiza no Titulo Definitivo em nome do 

primitivo JOSE CASTILHO FONSECA, com os seguintes limites e 

confrontações: DESCRI<;:AO DO Perímetro Inicia-se a descritivo deste 

perímetro vértice AWB-V-1545, longitude: - 56°27'40,625", Latitude: 

-12°28'51,312" e Altitude: 316,95m, situado no Fazenda Sio Francisco II 

com a Fazenda São Bento, deste, segue confrontando com a Fazenda 

São Bento com azimute de 167°40' e distancia de 1.746,18m ate o vértice 

AXC-M-0664, Longitude: - 56°27'28,288", Latitude: -12°29'46,825" e 

Altitude: 330,84m, situado no limite da Fazenda São Bento com a Matricula 

n° 1.153 (CNS:13.695-2), deste, segue confrontando com a Matricula n° 

1.153 (CNS:13.695-2), com azimute 264°02' e distancia de 1.858,77m ate o 

vértice AWB-M-2462, Longitude: -56°28'29,513'', Latitude:12°29'53,103" e 

Altitude: 311,66m, situado no limite da Matricula n° 1.153 (CNS: 13.695-2), 

com a Matricula n° 2.163 (CSN: 13.695-2), deste segue confrontando com 

a Matricula n° 2.163 (CSN: 13.695-2) com azimute de 349°07' e distancia 

de 1.929,88m ate o vértice AWB• V-1546, Longitude: -56°28'41,573", 

Latitude: -12°28'51,432" e Altitude: 298,83m, situado no limite da Matricula 

n° 2.163 (CNS: 13.695-2) com a Fazenda São Francisco II, com azimute de 

89°53' e distancia de 1.840,48m ate o AWB-V-1545, ponto inicial da 

descrição deste perímetro.

Despacho/Decisão: VISTO.Citem-se pessoalmente as pessoas em cujo 

nome estiverem registrados os imóveis usucapiendos para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias. Consigne que, 

caso não seja contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor, a teor da regra ínsita no artigo 344, do CPC.Citem-se 

pessoalmente os confinantes do imóveis usucapiendos para, querendo, 

responder no mesmo prazo supra. Somente será dispensada a citação 

dos confinantes quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em 

condomínio (art. 246,§ 3°, do CPC).Citem-se, por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, os réus incertos, ausentes, desconhecidos e eventuais 

interessados, observando-se o disposto no artigo 257, III, do CPC. No 

edital de citação deve constar, ainda, que ficam citados os confinantes e 

seus cônjuges porventura não encontrados.Em se tratando de ação real 

imobiliária, deverá ser providenciada a citação dos cônjuges, sempre que 

os réus forem casados (artigo 73, § 1º, do CPC). Intime-se, via postal, 

para manifestar eventual interesse na causa, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando cópia 

de todos os documentos acostados na inicial.Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 574 de 585



DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 26 de outubro de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65367 Nr: 2502-66.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Farias Ramires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Processo n°: 2502-66.2018.811.0108 (Código 65367)

Autor: Ministério Público Estadual

Ré: Rosangela Farias Ramires

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Rosangela Farias Ramires, pela suposta prática do crime previsto no 

artigo 121, §2º, II, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que foi 

apresentada a defesa prévia dos acusados, e, não restando configurada 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária disposta no art. 397 do 

Código de Processo Penal, designo audiência de instrução para o dia 13 

de dezembro de 2018, às 14h30min.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas e interrogada a acusada.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, da acusada e da Defesa.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 23 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53024 Nr: 215-44.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CARVALHO GUAREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA (TNN), para 

devolução dos autos nº 215-44.2014.811.0085, Protocolo 53024, 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): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65242 Nr: 1160-89.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON LUIZ NARZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE WEBER DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 25.646/O, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT, 

QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64524 Nr: 794-50.2018.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TK, MQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, atendidas as formalidades legais e preservados os interesses 

do incapaz envolvido, HOMOLOGO o acordo constante na inicial de fls. 

03/09, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, fazendo de seus 

termos parte integrante desta sentença, bem como DECRETO o divórcio 

entre TATIANE KOCH e MARCOS QUINALHO. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil para averbação do divórcio, juntamente com 

cópia desta sentença.Expeça-se termo de guarda definitiva do menor em 

favor da genitora.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Terra 

Nova do Norte, 16 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62335 Nr: 1209-67.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO ANTUNES PESSOA, IVANILSON ALVES 

PESSOA, JOANA ANTUNES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado, pois não 

vislumbro a prova inequívoca para a sua concessão.DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.Caso a 

audiência reste infrutífera, nos termos do art. 920, inc. I, do NCPC, 

INTIME-SE a parte embargada para impugnar os embargos no prazo de 15 

(quinze dias), sob pena de, não o fazendo, serem considerados 

verdadeiros os fatos narrados na inicial.Caso apresentada a impugnação, 

INTIME-SE a embargante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo a mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC.Após, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença 

ou designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 03 de outubro 

de 2018.Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39435 Nr: 543-76.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRA NOVA 

DO NORTE LTDA, DANIEL ROBSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDSON PEDRO FERREIRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando tratar-se de processo com custas, impulsiono os autos 

para intimação do autor para recolhimento da guia para emissão de 

certidão, bem como para apresentá-la a esta Secretaria no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57667 Nr: 238-19.2016.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias efetue o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de citação no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais). O referido valor deverá 

ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de 

pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos. Por 

fim, informamos que ficando parada por mais de 30 (trinta) dias esta Carta 

Precatória será devolvida sem o devido cumprimento. (art. 393, § 2º da 

CNGC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000080-73.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE MELO GALAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou que nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Promovida, para, 

querendo, manifestar-se nos autos, no prazo de cinco dias, acerca do 

pedido de desistência da parte Promovente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000102-34.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON MARTIMIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte promovente acerca da 

correspondência devolvida, para querendo, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-52.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (ADVOGADO(A))

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010080-52.2014.8.11.0085. REQUERENTE: LUCIANA ALVES REQUERIDO: 

LOJAS RENNER S.A. Vistos. Defiro o requerimento da parte autora de ID n. 

13788272. Proceda-se a Serventia deste Juizado Especial aos atos 

necessários para a transferência dos valores de ID n. 13788266 conforme 

requerido, atentando-se para as novas determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Em seguida, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente, para ciência dos valores levantados pelo causídico e para 

que, querendo, requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Terra 

Nova do Norte, 15 de outubro de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64848 Nr: 806-88.2018.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Intime-se o réu para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias ao balcão 

da Secretaria para preencher termo de declaração de pobreza, trazendo 

documentos que comprovem sua renda (declaração de imposto de renda, 

contracheque, carteira de trabalho, extratos bancários, declaração de 

gado do INDEA), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita e 

aplicação da revelia.

2- Intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15(quinze) 

dias, trazendo aos autos os documentos comprobatórios da existência 

dos bens sujeitos à partilha (registro no INDEA, registro de imóveis, CRLV 

do veículo, etc), sob pena de indeferimento do pedido de partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65648 Nr: 1270-15.2018.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O cumprimento de sentença deve ser formulado nos próprios autos do 

processo em que consta o título executivo judicial, ressalvada a hipótese 

de já haver nos autos principais um cumprimento de sentença em 

andamento, caso em que o novo pedido deverá ser distribuído em apenso, 

para evitar tumulto processual.

No caso, não há cumprimento de sentença em andamento nos autos 

principais (Código 54395), razão pela qual determino o cancelamento da 

distribuição e a juntada dos documentos de fls. 05/11 aos autos principais, 

que deverão ter sua classe alterada para cumprimento de sentença.

Após, nos autos principais, cite-se a parte executada para efetuar o 

pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, ou provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto do 
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pronunciamento judicial exequendo, bem como será determinada a 

penhora de bens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60614 Nr: 301-34.2017.811.0077

 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: OdP, LGdPL, LHdPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervel Braga Francsco - 

OAB:8834, Robervelte Braga Francisco - OAB:8.834/MT, Robervelte 

Braga Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o 

Advogado Robervelt Braga Francisco, OAB/MT nº 8834, para patrocinar a 

defesa da parte requerente até o fim da lide.

 Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso 

manifestando-se nos autos, no prazo de 15 dias, ou informe o 

desinteresse em assumi-lo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60614 Nr: 301-34.2017.811.0077

 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: OdP, LGdPL, LHdPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervel Braga Francsco - 

OAB:8834, Robervelte Braga Francisco - OAB:8.834/MT, Robervelte 

Braga Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499/O

 Desse modo, considerando que o advogado dativo nomeado como 

curador especial não cumpriu com zelo seu mister, determino sua 

destituição, sem arbitramento de honorários, e sua substituição por outro 

cadastrado na lista de advogados dativos deste juízo.Considerando a 

suspensão das atividades do núcleo da Defensoria Pública nesta 

Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com objetivo de 

salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios constitucionais 

de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na prestação jurisdicional, 

com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT nomeio o Dr. Mauro Paschoal 

Crema, OAB/MT nº 19.499, para a defesa do réu VALTER DE FREITAS 

LIMA, para atuar como CURADOR ESPECIAL do réu revel citado por 

edital.Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o 

trabalho desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT (art. 303 da CNGC-TJMT).A Secretaria deverá incluir esta 

nomeação no relatório semestral a que alude o art. 306 da 

CNGC-TJMT.Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo 

nomeado para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na 

nomeação no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a 

intimação.Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação 

no DJe, pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar 

RESPOSTA DO RÉU, no prazo legal, a contar da data da manifestação de 

interesse no encargo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56413 Nr: 557-45.2015.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Adorno, Jorge Adorno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

DESAPENSEM-SE OS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

certificando-se nos autos da execução a sentença proferida e a 

interposição de recurso, para não prejudicar o andamento do processo 

executivo, haja vista a inexistência de previsão legal de efeito suspensivo 

ao recurso.

Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens e cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61124 Nr: 594-04.2017.811.0077

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Treviso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliandra Boz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alisson Felipe de Oliveira Petry 

- OAB:49891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499/O

 Vistos, etc.

Vista à parte autora sobre estudo social, no prazo de 10(dez) dias.

Após, conclusos para julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62702 Nr: 1333-74.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzilene Valentim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/01/2019, às 

13h00min.

As partes deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, 

independentemente de rol e de intimação pelo juízo.

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado; e intime-se o 

INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 26653 Nr: 670-43.2008.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Ozias Francisco de Andrade, Brandina 

Modesta de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro (fls. 71). Expeça-se ofício, conforme requerido pela 

parteexequente.

Após, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64364 Nr: 536-64.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Geiziane Martins Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Desconstituo eventual perito já nomeado nos autos.

Nomeio como perito, independentemente de compromisso, o Dr. Marcos 

Benedito Correa Gabriel, médico inscrito no CRM-MT sob o nº 2949, 

endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, 355, Centro, Cuiabá-MT, 

telefone n.º (65) 3624-9211 e 3027-6460, para responder aos quesitos, 

devendo ser intimado desta nomeação.

Intime-se o perito para designar data e hora da perícia médica junto ao 

Cartório da Vara Única, a ser realizada no prédio do Fórum desta 

comarca, devendo as partes ser intimadas para a realização do exame. O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da efetivação do exame médico.

Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo único 

do artigo 28 da mesma resolução, entendo que este valor deve ser 

majorado, haja vista a complexidade do exame e o local de sua realização, 

tendo em vista que o perito nomeado deverá se deslocar da Capital até 

esta Comarca para a realização da perícia médica.

 Sendo assim, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo o 

pagamento observar a regra do art. 29 da referida resolução, bem como 

ser providenciados pelo Cartório os atos necessários ao pagamento junto 

à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer 

das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de 

preclusão.

Após a juntada do laudo pericial, venham os autos conclusos para 

decisão.

EXPEÇA-SE OFÍCIO AO INSS PARA QUE RESTABELEÇA O BENEFÍCIO 

DETERMINADO NA DECISÃO LIMINAR NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, SOB 

PENA DE DESOBEDIÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65539 Nr: 1217-34.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVMB, LRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

1- Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da quantia de R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e 

cinquenta centavos), referente à diferença não paga das 3 (três) últimas 

prestações alimentícias vencidas, MAIS AS PARCELAS QUE SE 

VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO, ou provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

2- Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem será decretada a prisão civil 

pelo prazo de um a três meses, nos termos dos § 1º e seguintes do artigo 

528 do Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, o disposto 

no art. 517 do CPC/15 e Súmula 309 do STJ.

DESENTRANHE-SE A PETIÇÃO E DOCUMENTOS DE FLS. 12/17, 

JUNTAMENTE COM O CÁLCULO DE FLS. 21/22, que deverão ser 

distribuídas em apenso aos autos Código 24233, por se tratar de 

cumprimento de sentença dos alimentos pretéritos, sob o rito da 

expropriação de bens. Desde já nomeio a mesma advogada dativa para 

atuar em favor da menor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59773 Nr: 50138-92.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denize Bispo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aprigio Camilo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- APENSE-SE AOS AUTOS DA AÇÃO DE ALIMENTOS CÓDIGO 52535.

2- Antes de apreciar o pedido de prisão civil, determino consulta aos 

sistemas informatizados. Após consulta aos sistemas informatizados:

BACENJUD

Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada quantia 

relativamente irrisória, quando comparada com o valor da execução, e/ou 

que seria totalmente absorvida pelo pagamento das custas da execução, 

razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, com fundamento no art. 

836 do CPC.

INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

a) Determino a inscrição da dívida no cadastro restritivo de crédito (art. 

782, §3º, do CPC), por meio do sistema SERASAJUD.

b) DECRETO A PRISÃO CIVIL do réu, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Ao 

Contador para atualizar o débito; após, expeça-se mandado de prisão civil, 

com a advertência ao Diretor da Cadeia Pública de que deverá manter o 

preso em cela separada dos demais presos em razão de feitos criminais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51172 Nr: 1003-53.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verônica Neta Tomichá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edwin Calizaya Choque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 1- AO DISTRIBUIDOR PARA RETIFICAR OS POLOS DA AÇÃO E INCLUIR 

NO POLO ATIVO A MENOR K.R.T.C.

2- Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da quantia de R$ 881,44 (oitocentos e oitenta e um reais e 

quarenta e quatro centavos, referente à diferença não paga das 3 (três) 

últimas prestações alimentícias vencidas, MAIS AS PARCELAS QUE SE 

VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO, ou provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto do 

pronunciamento judicial exequendo, bem será decretada a prisão civil pelo 

prazo de um a três meses, nos termos dos § 1º e seguintes do artigo 528 

do Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, o disposto no 

art. 517 do CPC/15 e Súmula 309 do STJ.

3- Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida antiga de 

alimentos, no valor de R$ 1.204,12 (um mil, duzentos e quatro reais e doze 

centavos, no prazo de 03 (três) dias, ou provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto do 

pronunciamento judicial exequendo, bem como será determinada a 

penhora de bens.

4- Intime-se o devedor, por meio de publicação no DJe em nome de seu 

advogado constituído, para pagar o valor apontado pela parte exequente 

(R$ 2.257,33 - dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e três 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa 

e honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31978 Nr: 1278-36.2011.811.0077

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalia Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57825 Nr: 5664-39.2013.811.0013

 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: Gilson Xavier Nepomuceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ronedes Figueiredo Tosta, Aparecida 

Donisete Fiumaro Tosta, Filemon Antonio Tereza, Waldeir José de Lourdes, 

Antonio Rodrigues da Silva, Roseli da Silva Dias, Valter da Silveira Borges, 

Vaner Ribeiro de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE SCHOMMER - 

OAB:21588/O, Francine Gomes Pavezi - OAB:17162, Irajá Rezende 

de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para cumprir as exigências do Estado de Mato 

Grosso (fls. 412/419), no prazo de 15(quinze) dias.

Após, intime-se novamente o Estado de Mato Grosso.

Cobre-se a devolução das cartas precatórias, DEVIDAMENTE 

CUMPRIDAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63610 Nr: 153-86.2018.811.0077

 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: Rubilan Pereira Lobo, Leonor Aparecida Rossi Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Pardo Agro Florestal S/A, Fazenda Canaa, 

Natel Gomes de Oliveira, José Eduardo Ramos, Newton Carlos Guedes 

Franco, Ester Mussalem Gomes de Oliveira, Giuliana Brandão Borges, 

Suzana de Souza Pedrosa Franco, Daniel Costa Morete, Cintia Pizza 

Pelizzer Morete, Ruy Simonato, José Osmar Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franz Hermann Nieuwenhoff 

Júnior - OAB:78982/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho a emenda à inicial de fls. 79/80.

Citem-se os réus e expeça-se edital, na forma do art. 576 do Código de 

Processo Civil, com as advertências legais.

Os residentes em zonas urbanas de grandes cidades deverão ser citados 

por via postal; os residentes em zona urbana de pequenas cidades ou em 

zona rural deverão ser citados por mandado ou carta precatória.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66075 Nr: 1550-83.2018.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cristina Aranha de Oliveira, Carolina Aranha de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durce Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Defiro às autoras o benefício da justiça gratuita.

2- Recebo a inicial como Ação de Reintegração de Posse com pedido 

liminar e determino a retificação no registro e autuação.

3- Pelo "direito de saisine", princípio de origem francesa, a posse dos bens 

do "de cujus" se transmite aos herdeiros, imediatamente, na data de sua 

morte. Esse princípio foi consagrado em nosso ordenamento jurídico pelo 

art. 1.784, do Código Civil.

No caso dos autos, considerando que a nota fiscal de fls. 17 demonstra 

que o falecido era proprietário da motocicleta zero quilômetro, que sequer 

havia sido ainda emplacada, e que os documentos de identidade de fls. 11 

demonstram que as autoras são filhas (herdeiras) do falecido, entendo 

que ficou demonstrada a posse do bem e também o esbulho possessório, 

o que autoriza o deferimento da liminar de reintegração de posse.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE das 

autoas do bem descrito na inicial.

Expeça-se carta precatória para reintegração da posse e citação.

Deixo de determinar a restrição via RENAJUD, por não ser possível em 

razão da ausência de emplacamento (anexo).

4- Na mesma diligência, cite-se a ré para apresentar resposta no prazo de 

15(quinze) dias, com as advertências legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60614 Nr: 301-34.2017.811.0077

 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: OdP, LGdPL, LHdPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervel Braga Francsco - 

OAB:8834, Robervelte Braga Francisco - OAB:8.834/MT, Robervelte 

Braga Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499/O

 Diante da ausência do endereço do requerido para intimação pessoal, 

delibero o presente feito a Secretaria deste juizo para citação/intimação 

por edial.

Nesta feita, designo audiência de conciliação para dia 29 de Agosto de 

2017, às 15h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60614 Nr: 301-34.2017.811.0077

 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: OdP, LGdPL, LHdPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervel Braga Francsco - 

OAB:8834, Robervelte Braga Francisco - OAB:8.834/MT, Robervelte 

Braga Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499/O

 Vistos.

01 - Defiro os benefícios da justiça gratuita.

02 - Designo o dia 14/06/2017, ás 14h30min., para a audiência Conciliação, 

devendo as partes estar acompanhadas de advogados ou Defensor 

Público.

03 - Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou do 

requerido à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade 

da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC;

04 - Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos 

rendimentos da parte ré, em 30% do salário mínimo vigente no país ou 30% 

dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 50% das 

despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês 

seguinte à data da citação, a serem depositados na conta bancária 

indicada pela parte autora ou entregues diretamente, mediante recibo.

05 - Cite-se no endereço mencionado na inicial.

06 - Intime-se o Ministério Público, caso haja interesse de menores.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64348 Nr: 526-20.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilhermina Malta de Souza, Wilson José de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Ribeiro S. Júnior - 

OAB:5.222-MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 29/30, visto que além da UNIÃO, o BANCO DO 

BRASIL S/A também é exequente no processo de origem, e esta parte não 

é beneficiária de isenção de custas ou da justiça gratuita.

Intime-se a parte exequente BANCO DO BRASIL S/A para comprovar o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça no prazo de cinco dias, sob 

pena de devolução da carta precatória à origem, independentemente de 

cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 6413 Nr: 22-39.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter de Paulo, Wilma Maria Ricci Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente sobre as penhoras de dinheiro e dos veículos 

automotores bem como para requerer o que de direito, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63709 Nr: 201-45.2018.811.0077

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLNV, WLNV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos.

Trata-se de medida cautelar de representação pela prisão preventiva 

instaurada pela autoridade policial em desfavor de Washington Luis Neris 

Vieira.

Foi dado cumprimento a prisão preventiva às fls.28/29; realizada audiência 

de custódia em 15/02/2018 (fl.112), bem como concedida liberdade 

provisória ao representado às fls. 120/121 e dado cumprimento ao alvará 

de soltura em 15/02/2018 (fls.126/128).

Assim, considerando que o feito atingiu sua finalidade, não havendo 

qualquer interposição de recurso, determino seja realizado o traslado das 

peças essenciais à respectiva ação penal e, na sequência, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 24865 Nr: 234-21.2007.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adarley Florentino Escobedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT, Obadias Coutinho dos Reis - OAB:7877/MT, 

Vanderval Queiroz Vieira Júnior - OAB:7875-B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A MT

 (...).Desse modo, por não se tratar de alienação realizada em juízo, não 

há que se falar em declaração incidental nos autos de nulidade, porquanto 

a matéria foge aos limites da lide. Trata-se de um novo fato, um novo 

negócio jurídico, e se a parte pretende sua declaração de nulidade, deverá 

ingressar com a ação declaratória correspondente, visando a tutela de 

sua pretensão resistida.No que tange à continuidade do presente feito, 

verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos a planilha de 

débitos de fls. 334/336, que demonstra que mesmo após o recálculo da 

dívida e o abatimento do preço obtido na venda do veículo, não há saldo 

credor em favor do consumidor; pelo contrário, o consumidor ainda é 

devedor da instituição financeira.Desse modo, não há nada a ser 

executado pelo consumidor nestes autos. E, considerando que a 

instituição financeira não requereu cumprimento de sentença, determino o 

arquivamento do processo, com baixa na distribuição, visto que nada mais 

há que prover nestes autos.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 3855 Nr: 11-10.2003.811.0077

 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): Cleuza de Lima, Manoel Paulino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B, Marcos Aparecido Polon - OAB:5762-A

 Vistos, etc.

Determino a suspensão da presente execução, bem como de seu prazo 

prescricional, até 27/12/2018, com fundamento no art. 10 da Lei 

13.340/2016, com a redação dada pela Lei 13.606/2018.

Aguarde-se no arquivo provisório, devendo a Secretaria agendar alarme 

no Apolo para desarquivamento na data oportuna.

Vencido o prazo, vista à parte exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31786 Nr: 1086-06.2011.811.0077

 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: Emidio Floro Neto, Beatriz Vieira Floro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Carla Adriana 

Sabino Sanches, João Valério do Nascimento, Valmir Ferracini Guimarães, 

Sebastiana Inácia da Silva Nascimento, Juvercino Tiago da Silva, Alex de 

Oliveira Guimarães, Nelson Bardini, Maria Conceição Aparecida da Cunha 

Bardini, Cristiane Santiago Pereira Matias Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT, Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11.987/MT, José Carlos Rezende - OAB:9146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3.008-A, Rosangela Passadore - OAB:6084, Ueber Roberto de 

Carvalho - OAB:4754

 Ante o exposto, com fundamento nos art. 55, §3º, e art. 313, V, a, do 

Código de Processo Civil, determino a reunião (apensamento) das ações 

de usucapião e sua suspensão até o julgamento da Ação Rescisória nº 

42475/2013, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Com fulcro no princípio da economia processual, deixo de 

determinar a prática de novos atos processuais durante o período de 

suspensão, pois há risco de que venham a ser inúteis.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27620 Nr: 303-82.2009.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcela Profeta Ribeiro, Mirian Paula Profeta Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nemézia Profeta Ribeiro, Marino Ribeiro, 

Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex., MARCO VINICIUS 

PROFETA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emídio Dantas Júnior - 

OAB:MT 7400
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Lopes Vieira 

Vidurre - OAB:12.750/MT, Juliana Rafaella Soares Nava - OAB:13358

 Vistos, etc.

Depreende-se dos autos que a sentença foi reformada pelo acórdão de 

fls. 235/240, que reconheceu a prescrição quanto ao pedido inicial.

Como a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, não há o que ser 

executado nestes autos.

Traslade-se cópia da petição inicial e do acórdão para os autos nº 

09-06.2004.811.0077 - Código 20355, em apenso, e prossiga-se na 

execução.

Remetam-se estes autos ao arquivo, com baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 20355 Nr: 9-06.2004.811.0077

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPÉX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO VINICIUS PROFETA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ABRANTES MARQUES - 

OAB:14934/DF, EDUARDO AMARANTE PASSOS - OAB:15022/DF, LUIZ 

FERRÚCIO DUARTE SAMPAIO JÚNIOR - OAB:2802/E DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 Ante o exposto, DETERMINO:a) a expedição de mandado de avaliação do 

imóvel, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça, seguido de intimação das 

partes.b) caso as partes não impugnem a avaliação, desde já determino 

que o imóvel seja levado à alienação pública, por intermédio do leiloeiro já 

nomeado, pelo preço mínimo do saldo devedor ou do valor da avaliação, o 

que for maior. Para tanto, expeça-se o necessário, inclusive edital, com as 

advertências legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51442 Nr: 1275-47.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria da Silva, José Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Luiza Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wanderley Lopes Conceição - 

OAB:14000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Peron - OAB:3060/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 367 e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08/02/2019, às 13h00min, para tomada do depoimento pessoal 

da ré ANDREIA LUIZA DIAS DE SOUZA.

Intime-se pessoalmente a ré para comparecer à audiência, sob pena de 

confissão quanto à matéria de fato.

Intimem-se os advogados da parte autora e ré.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52618 Nr: 1395-88.2012.811.0013

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aurelio de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287, Gustavo Guilherme Costa Salazar - 

OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlia Daibert Rocha - OAB:MG 

142.563

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:a) declarar a rescisão do 

Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com 

Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças, 

juntado aos autos, em razão do inadimplemento da parte ré por falta de 

pagamento das parcelas do preço pactuado;b) determinar a reintegração 

da parte autora na posse do imóvel objeto da lide; ec) determinar que a 

parte autora devolva à parte ré a quantia paga, acrescida de juros legais e 

correção monetária desde a data do pagamento até a data da 

devolução.Considerando a sucumbência recíproca, condeno cada parte 

ao pagamento de metade das custas.Condeno, ainda, ambas as partes a 

pagarem ao advogado da parte contrária honorários advocatícios, os 

quais arbitro, considerando o local da prestação de serviços, o grau de 

zelo dos profissionais, a complexidade e duração da demanda, em 15% 

sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação. A parte ré, 

enquanto revel citada por edital, não faz jus à justiça gratuita, já que não 

há pedido e sequer há como aferir sua miserabilidade.Arbitro em favor da 

advogada dativa (curadora especial) a Dra. Júlia Daibert Rocha – OAB/MG 

142.563, honorários advocatícios proporcionais no montante de 04 

(quatro) URH, equivalente a R$ 3.520,20, em observância à 

proporcionalidade entre o trabalho realizado e o disposto no item 2 da 

Tabela IX da OAB/MT 2018. Expeça-se certidão de crédito para fins de 

cobrança, independentemente do trânsito em julgado da sentença, sendo 

que os honorários de eventual fase recursal serão arbitrados 

oportunamente, conforme o trabalho realizado.P.R.I. Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53610 Nr: 360-27.2014.811.0077

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Antonio Bassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana magdalena rezende de 

lacerda - OAB:18287, Anacleto Giraldelli Bezerra - OAB:23.216, 

Francine Gomes Pavezi - OAB:17162, 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

 Vistos, etc.

Vista ao réu sobre embargos de declaração opostos pela parte autora, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56528 Nr: 594-72.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izildinha Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51896 Nr: 66-09.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Alves Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O, 

Rafael Nevack Ribeiro - OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30290 Nr: 1388-69.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Ramos Aguilera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52500 Nr: 693-13.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Donezeth Santana Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Pessoê Ltda, Jandira Piccini 

Pegoraro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Angélica de Moraes 

Navarro - OAB:6.606, Jair de Oliveira Lima - OAB:4.823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando José Mesquita - 

OAB:OAB/PR 12.816, Marcelo Alves Puga - OAB:5.058/MT

 Vistos, etc.

1- Recebo o pedido de cumprimento de sentença dos honorários 

advocatícios fixados nos embargos à execução (fls. 178/179), na forma 

do art. 85, §13 do CPC, sendo que o valor deverá ser acrescido à tabela 

de débitos, para execução conjunta.

2- Antes de determinar a alienação do imóvel penhorado, consigno que é 

de conhecimento do juízo, que a área está em litígio na Ação de 

Reintegração de Posse nº 342-98.2017.811.0077

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54478 Nr: 1004-67.2014.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Pessoê Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Donezeth Santana Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Mesquita - 

OAB:OAB/PR 12.816, Marcelo Alves Puga - OAB:5.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Angélica de Moraes 

Navarro - OAB:6.606, Jair de Oliveira Lima - OAB:4.823-B/MT

 Vistos, etc.

Nos termos do §13 do art. 85 do CPC, "As verbas de sucumbência 

arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes 

e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do 

débito principal, para todos os efeitos legais".

Desse modo, a execução dos honorários advocatícios arbitrados nos 

embargos à execução deve ocorrer no bojo dos autos principais da 

execução, acrescendo-se à planilha de débitos já existente.

Ante o exposto, não recebo o pedido de fls. 129/130, e determino o 

arquivamento dos autos dos embargos, com baixa.

Antes do arquivamento, certifique-se o desfecho dos embargos nos autos 

da execução.

Intimem-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44796 Nr: 91-59.2004.811.0102

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI CLARITA SEBASTIANI THEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 Autos nº: 91-59.2004.811.0102

 Código n°: 44796

Vistos, etc.

Trata-se de execução proposta por LENI CLARITA SEBASTIANI TEIS em 

face de MUNICÍPIO DE VERA/MT, com base no titulo judicial de fls. 356/359, 

transitado em julgado em 18/03/2009.

À ref.453, as partes informaram que transacionaram quanto ao objeto da 

presente ação, pugnando pela homologação do acordo.

É o necessário relatório.

DECIDO.

Considerando a expressa manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO a transação celebrada, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. O acordo às fls. 384, passa a fazer parte desta 

sentença, constituindo título executivo judicial.

OFICIE-SE, com urgência, o Presidente Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, informando sobre o acordo realizado no presente feito (fl. 

454/455), a fim de que se proceda ao cancelamento do precatório de fl. 

413.

Sem custas.

Honorários na forma do acordo.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 25 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69352 Nr: 774-23.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

CFC AUTO ESCOLA CIDADE, MARIANE JOANA RAUSCHER WOLFART, 

EGÍDIO JOSÉ WOLFART, ROSANE GORETI GALLO, REJANE MARIA 

GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimar o advogado do Executado acerca do inteiro teor da sentença de 

fls. 99/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101437 Nr: 672-59.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOMIRO MARCELINO CILLIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE SILVA BARBOSA 

LIMA - OAB:16.619/MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:15565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 672-59.2013.811.0102

Código n°: 101437

Vistos, etc.

Trata-se de ação ajuizada sob o procedimento comum por ALDOMIRO 

MARCELINO CILLIATO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, na qual objetiva benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade rural.

À fl. 156, em cumprimento ao acórdão de fl. 143 foi determinada a 

intimação da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, dar entrada no 

pedido administrativo, sob pena de extinção dos autos.
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Conforme certidão à fl. 158 houve o decurso do prazo sem manifestação 

da parte autora nos autos.

 É o breve relatório. Decido.

Conforme se infere dos autos, apesar de devidamente intimada para dar 

andamento ao feito, comprovando a entrada do requerimento 

administrativo do benefício previdenciário, a parte autora quedou-se inerte. 

Desse modo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito, ante 

a falta de interesse de agir, consoante o que restou decidido pela 

Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 631240, com repercussão 

geral.

 Assim, EXTINGO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do CPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários 

advocatícios (art. 85, NCPC), estes no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), 

ficando, contudo, a exigibilidade de tais despesas processuais suspensa, 

na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Vera/MT, 25 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125992 Nr: 2711-53.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO, por meio 

de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66677 Nr: 651-93.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP, FERNANDO BRUNO CRESTANI, GEANE TORRES TEIXEIRA, 

LEONARDO CRESTANI JUNIOR, MOACIR RIBEIRO, ODAIR RIBEIRO, 

RONALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B, 

JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU - OAB:12.390

 Intimação dos Advogados dos Executados acerca da sentença de fls. 

72/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118945 Nr: 2418-20.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PEREIRA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após a instrução do feito, o Meritíssimo Juiz proferiu a seguinte decisão:

 “Vistos, etc.

Inicialmente, DECLARO A PRECLUSÃO lógica da inquirição das 

testemunhas arroladas na petição inicial, tendo em vista a apresentação 

de rol diverso à ref.26.

No mais, declaro encerrada a fase da instrução probatória. DEFIRO o 

pedido da parte autora (item 07). CONCEDO às partes o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação das alegações finais, na forma do artigo 

364, §2° do CPC, a iniciar pela parte autora.

Saem os presentes intimados.

Após, conclusos para sentença.”

Nada mais havendo a constar, o Meritíssimo Juiz determinou que às 

14h30min encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Luana Alves Machado, estagiária 

de Gabinete, digitei o presente termo.

Vera-MT, 26 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117178 Nr: 1713-22.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELINA COELHO DE ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após a instrução do feito, o Meritíssimo Juiz proferiu a seguinte decisão:

 "Vistos etc.

 Tendo em vista a ausência de representante da arte nesta audiência, 

declaro preclusa a apresentação de alegações orais pelo INSS.

CONCEDO as partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação das 

alegações finais, na forma do artigo 364, §2° do CPC, a iniciar pela parte 

autora”.

Decorrido o prazo, com ou sem apresentação das alegações finais, 

venham os autos conclusos.

Saem os presentes intimados."

Nada mais havendo a constar, o Meritíssimo Juiz determinou que às 

09h35min encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Priscila Demoner Plaster, 

Assessora de Gabinete I, digitei o presente termo.

Vera-MT, 26 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 12945 Nr: 28-73.2000.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCLIDES TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 Autos nº: 2005/319

Código nº: 12945

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Nacional 

contra Oclides Taffarel.

Entre um ato e outro, a requerimento do autor (fl. 152), foi determinado o 

arquivamento do feito, em razão do ínfimo valor executado (fl. 154).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido

A pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo que a extinção do feito 

é medida que se impõe.

Com efeito, verifica-se que a última vez que o exequente deu impulso ao 

processo foi em 18/03/2013, quando requereu o arquivamento do feito 

pelo seu valor irrisório, tendo sido pleito deferido em 01/04/2013. Desde 

então, a parte exequente não promoveu qualquer diligência no sentido de 
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dar prosseguimento na execução.

Assim sendo, forçoso é o reconhecer a incidência da prescrição 

intercorrente, tendo em vista o decurso de prazo superior a 05 (cinco) 

anos desde o último marco interruptivo do lapso prescricional, a saber, o 

ajuizamento do executivo (Resp 1120295/SP, submetido à sistemática do 

art. 543-C do CPC/73), o que se deve exclusivamente à inércia da parte 

credora, sendo inaplicável, desse modo, o disposto pela Súmula nº 106 do 

STJ.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados (grifei):

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE PELO QUINQUÊNIO LEGAL. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Impõe-se reconhecer a 

prescrição intercorrente quando, inexistindo qualquer causa de 

suspensão ou interrupção do prazo, a exequente permanece inerte por 

cinco anos ou mais, contados da data da suspensão da execução fiscal. 

(TRF4, AC 5012130-35.2017.4.04.7002, SEGUNDA TURMA, Relator 

RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 02/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA 

PÚBLICA. CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS NÃO ALEGADAS 

EM APELAÇÃO. PREJUÍZO E NULIDADE NÃO CONFIGURADOS. O 

despacho que determina a citação interrompe a prescrição, a partir da Lei 

Complementar nº 118/2005, que deu nova redação ao art. 174, parágrafo 

único, inciso I , do CTN. Transcorridos mais de cinco anos entre o 

despacho que ordenou a citação até a data em que prolatada a sentença, 

sem a citação da executada, operou-se a prescrição intercorrente. 

Ausente prejuízo demonstrado pela Fazenda pública em apelação, não há 

falar em nulidade, tampouco cerceamento de defesa, em homenagem aos 

Princípios da Celeridade Processual e Instrumentalidade das Formas. 

Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. Apelo desprovido. (Apelação Cível 

Nº 70063693519, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 01/04/2015). (TJ-RS - AC: 

70063693519 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 

01/04/2015, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/04/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA 

POR MAIS DE SEIS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Trata-se de ação em que o recorrente busca 

desconstituir acórdão que reconheceu a prescrição por inércia da 

Fazenda Pública. 2. O inconformismo, que tem como real escopo a reforma 

do decisum, não há como prosperar, porquanto não ocorrentes as 

hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo 

inviável a revisão em Embargos de Declaração, em face dos estreitos 

limites do art. 535 do CPC. 3. Conforme consta no acórdão combatido, o 

Tribunal de origem, na análise dos autos, consignou que transcorreram 

mais de seis anos sem que a Fazenda Pública tenha requerido qualquer 

diligência útil ao prosseguimento da ação ou apontado causas de 

suspensão/interrupção da prescrição, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. 4. Dessume-se que o 

acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste 

Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 

Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se 

conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. Recurso 

Especial não provido. (REsp 1649559/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Ressalte-se ainda que a jurisprudência é firme no sentido de que o 

arquivamento por conta do valor irrisório não suspende o lapso 

prescricional: “1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao 

apreciar o REsp 1.102.554/MG, de minha relatoria, (DJe de 8.6.09), sob o 

regime do art. 543-Cdo CPC, ratificou o entendimento de que "não fica 

suspenso o lapso prescricional nos casos de arquivamento da execução 

fiscal, sem baixa na distribuição, em face do valor irrisório, por inexistir 

disposição nesse sentido". Aplicação do julgado às hipóteses similares 

como a dos autos, diante da peculiar eficácia vinculativa - art. 543-C, § 7º, 

do CPC”.

No mais, é desnecessária a intimação da Fazenda Pública da decisão que 

arquivou os autos, uma vez que o arquivamento decorreu a pedido da 

própria exequente.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - SÚMULA 314 DO STJ - PEDIDO DE 

SUSPENSÃO EFETUADO PELA PRÓPRIA FAZENDA ESTADUAL - 

DEFERIMENTO PELO JUÍZO- INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

PREJUÍZO À EXEQUENTE - INEXISTÊNCIA - FEITO PARALISADO POR MAIS 

DE 06 ANOS - DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO CARACTERIZADA - RECURSO 

DESPROVIDO.

 1- Se da circunstância de o feito ter sido suspenso a pedido do ente 

público exequente não decorreu qualquer prejuízo à Fazenda Estadual, 

não há óbice ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

 2- Permanecendo suspensa a execução fiscal por prazo superior ao 

quinquênio legal, por ato do magistrado, a pedido do ente público 

exequente, sem qualquer manifestação das partes, reconhece-se a 

ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40 da LEF.

 3- Recurso a que se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.03.144668-5/003, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2018, publicação da súmula em 

28/09/2018)

Nesse cenário, em sintonia com o que dispõe a jurisprudência e atento aos 

ditames e contornos atuais do Poder Judiciário Brasileiro, com as diretrizes 

ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido de implantar 

maior celeridade aos feitos, bem como em atenção ao princípio da 

razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a declaração da 

prescrição intercorrente no presente feito é medida que se impõe.

 Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil.

 Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% do 

valor da causa (85, §3º, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas 

de estilo.

 Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-51.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BENASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 8010055-51.2015.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - MT0007679A-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 13:20 , devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 29 de outubro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO DE RESERVA DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL 
MÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE-MT. 
 
EDITAL Nº 010/2018-CA 

 

De ordem da Excelentíssima Doutora Edna Ederli Coutinho – Meritíssima Juíza de Direito e 
Diretora do Foro desta Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, Estado de Mato Grosso, em 
conformidade com o Edital nº 014/2012/GSCP de 16.05.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.05.2012 e c.c. Edital nº 
009/2018/C.A. de 08/10/2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 
10355, em 09/10/2018, concernente a abertura de Processo Seletivo para o Cadastro de Reserva 
de Estagiários de Nível Médio, para o Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, 
considerando que não houve indeferimento de nenhuma inscrição, pelo presente edital TORNO 
PÚBLICA A RELAÇÃO DEFINITIVA DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM SUAS 
INSCRIÇÕES DEFERIDAS, devendo ser observado o seguinte: 
 

NÍVEL MÉDIO 

Nº INSCRIÇÃO CANDIDATO 
001 BEATRIZ DOS SANTOS LOBATO 
002 GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA 
003 HILLARY RODRIGUES DA SILVA 
004 ADRIELLY MARIN ZAPELINE 
005 NARANDRA RODRIGUES MATSUSHITA 
006 JOÃO VAGNER GANDOLFFI PEREIRA 
007 MAICON CORREIA ROJAS SILVEIRO 
008 MARLON CORREIA ROJAS SILVERIO 
009 LUANA BRANIZIO DA SILVA NEVES 
010 ANDRESSA GODOI GOBI 
011 SABRINA DA SILVA TEIXEIRA 
012 GABRIELY BAIONI DO CARMO 
013 RAPHANY LAYANE DE FREITAS TROSDOLF 
014 LARICIELLY DA SILVA SOUSA 
015 MARCELLO CARDENA DOS SANTOS 
016 THAINAN LUQUEZIO FERREIRA DE ALMEIDA 
017 RYANN HENRIQUE DA SILVA LÃO 
018 JOÃO VITOR RUELA ALMEIDA 
019 LUCAS FERNANDES DE SOUSA 
020 DEBORAH GIOVANA DE ANDRADE 
021 LUAN HENRIQUE ANACLETO DA SILVA 
022 SANDRA DE JESUS DA SILVA 
023 MEL PRADO RODRIGUES FREIRE 
024 RICHARD LIU GONÇALVES 
025 VALMIR DA SILVA DE JESUS 
026 EMILY LORRAINY MARQUES NEVES 
027 LAUANE QUEIROZ LEAL 
028 ORLANDO RAFAEL ARAÚJO 
029 GUILHERME JOSÉ SARTI DAVANTEL 
030 KAMILLA EMANUELLE BORGES 
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031 MARIANA ESPINDOLA RIBEIRO 
032 KARINE  DA SILVA SOUZA 
033 RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA 
034 REBEKA GUEDES PEREIRA 
035 EVANDRO DE SOUZA LIMA 
036 WALLYSON EMANOEL LEMES DE CARVALHO 
037 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA 
038 GUSTAVO FANELI DE PAULA 
039 JOSE DOUGLAS SALES DE MATOS SILVA 
040 ELLEN CAROLINY ALVES GUIMARÃES 
041 GUSTAVO PIRES PINHAL 
042 THAINÁ CASTILHO QUEIROZ SANTOS 
043 JULIANA DE JESUS SANTANA 
044 POÊNA JÚLIA LOMPIAS DOS SANTOS 
045 PEDRO AUGUSTO FERNANDES CAMPOS 
046 LAVÍNIA MISLAINE FERNANDES CAMPOS 
047 GIOVANNA SANT’ANA PEREIRA 
048 LUIZ EDUARDO CERQUEIRA BONIN MELGAR 
049 VANESSA CASTRO GONÇALVES MOREIRA 
050 VINÍCIUS CARVALHO ARAUJO 
051 EMANUEL CERQUEIRA BONIN MELGAR 
052 WENDEL GONÇALVES FERREIRA 
053 HYAN CARLOS SOARES NOSSA 
054 VITOR SILVA MARTINEZ 
055 MARIANA ROBERTO SIQUEIRA 
056 MICKAELLA APARECIDA CHARÃO 
057 THALITA LORRAYNE APARECIDA CHARÃO 
058 GUSTAVO HENRIQUE DIAS FELIX PEREIRA 
059 KELVINN FELTRIN MAZALI 
060 RAFAEL MACHADO TOLLÓ 
061 NATHÁLIA DE MATOS SOUZA 
062 ABIELLEN CORTEZ DE SOUZA 
063 OLGA MARANGON PIRES 
064 LETICIA DOS SANTOS PIRES 
065 DANYELLE RIBEIRO RODRIGUES 
066 WASHINGTON VINÍCIOS TENÓRIO DA SILVA 
067 JOYCE RODRIGUES FORNAZARI 
068 LUCAS DANIEL VICENTE GOMES 
069 LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA 
070 GUSTAVO CORREA LEITE 
071 ARTUR DA COSTA E FARIA NETO 
072 LEILIANE MATIAS RODRIGUES 
073 CAROLINE CARVALHO MARCILIO 
074 IGOR VINÍCIUS DA SILVA ROCHA 
075 MAIKLER BONIN BEHM 
076 GABRIELY TRINDADE BENITEZ 
077 VITORIA VECK MORALES 
078 GESSICA PEREIRA PAIVA 
079 MARIA VITÓRIA RUELA ALMEIDA 
080 ENZO GALONI DE OLIVEIRA CAMPOI 
081 AMANDA GOMES PEREIRA 
082 TAMIRES GONÇALVES MACIEL 
083 OSMAR MAMEDES ZAMARO 
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084 RONAN CLEYTON MARIANO LINHARES 
085 ANA VITÓRIA VICENSOTE NUNES 
086 CAMILA VIDOI DA SILVA 
087 VITÓRIA ROBERTA SANTOS CHIUCHI 
088 CÁSSIA RODRIGUES RIBEIRO 
089 JUSCIELY OLIVEIRA DA SILVA PARRA 
090 LUANA DE MORAIS FERREIRA 
091 SABRINA GUIDINI DA LUZ 
092 NICOLY POSSAVATIS SILVA 
093 BEATRIZ ALEXANDRE LOIOLA 
094 RANIELLY MARIN ZAPELINE 
095 MARCELO ANTÔNIO PASSAVATS 
096 VICTOR HUGO ANDRADE DA CRUZ 
097 HELLEN CHRISTHINA THOMAZ ALVES 
098 MYREIA ESCORSE BICALHO 
099 JAQUELINE SOARES DE ARZÃO 
100 JOÃO PAULO CEBALHO RODRIGUES 
101 RYAN DE ARRUDA LEAL 
102 MURILO MIGUEL VENTURA SANTOS 
103 GUILHERME FERNANDES SANTANA 
104 ADRIANO PESSÔA SILVA 
105 MARIA EDUARDA PESSOA BORGES 
106 MATHEUS GONÇALVES 
107 DIOGO GONÇALVES 
108 ABNER SAMUEL SANTANA ALMEIDA 
109 RICARDO DE JESUS GARCIA 
110 ANDRIELLE APARECIDA MARTINS AMUY 
111 BEATRIZ APARECIDA CAMARGO 
112 GABRIEL DIAS SIQUEIRA 
113 RAFAEL ROSSI GUERREIRO SOARES 
114 GABRIEL LUCA MESQUITA LOPES 
115 RENATO MENDES SILVA 
116 GUILHERME MARQUES FERNANDES DA SILVA 
117 EMILLY ANTONIELY VIANA ALVES 
118 GUILHERME MATEUS SABINO DE BRITO 
119 ARIELLY CARVALHO MINOTTI 
120 LUÍS HENRIQUE ALVES DA SILVA 
121 LORENA OLIVEIRA DE ALMEIDA 
122 GUILHERME FREITAS AMARANTE 
123 LUCAS FERNANDO HUPP 
124 SABRINA LEITE FRANCISCO 
125 PEDRO HENRIQUE AIRES COLETTI 
126 KAÍQUE FERNANDES LEAL 
127 GEOVANA CASTILHO CERQUEIRA 
128 MARIANA GARCIA DO NASCIMENTO 
129 RAFAEL PRANDINI SOUZA 
130 VICTOR HUGO KREMER 
131 KENNED WILLIAN DE JESUS ALVES 
132 AYRON MENDES POMAR 
133 THAYNARA DUARTE DOS SANTOS 
134 VITORIA CRISTINA PAIXÃO DE SOUZA 
135 CAMILA KARINE RAMOS DA COSTA 
136 VITOR HUGO MORAIS DO NASCIMENTO 
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137 ALAN CRHISTOPHER RODRIGUES CARRASCO 
138 CASSIA CRISTINA CEZARIO 
139 POLIANA VIEIRA DE ANDRADE 
140 DANIELLY DOS SANTOS SILVA 
141 VINICIUS BOSSOLANI CRUZ 
142 MARIA PAULA MONTENEGRO 
143 LUCAS AGUIAR SILVA 
144 JOÃO VICTOR AGUIAR ANDRADE 
145 PAMELA VIANA DUNIZ 
146 POLIANA PEREIRA CAMPOS 
147 JOYCE KELLE CRISTINA DA SILVA 
148 MURILO FRIOZI DANTAS 
149 DANIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA DUARTE 
150 KAROLAYNE BRONZE NERI 
151 RAYANE CRISTINA CIQUEIRA RIBEIRO 
152 KHEITTY MURIELLY SILVA CAMILLO 
153 ÉRICA MARIA DANTAS DE MELLO 
154 LUCAS CUMINI MAURO 
155 IZABELLA CRISTINA RODRIGUES 
 

1) Ficam convocados os candidatos que tiveram as inscrições deferidas a comparecerem no local, data e 
horário especificados abaixo para aplicação das provas de seleção: 
 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL “PADRE TIAGO”. 
ENDEREÇO: Rua Professor Odélio Barbosa da Silva, nº620, Centro - Mirassol D’Oeste-MT. 
DATA: 18 de novembro de 2018. 
HORÁRIO: 08h às 11h. 
 
2) O candidato deverá apresentar-se no local de realização das provas munido de documento de 
identidade original e caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, com antecedência mínima 
de trinta minutos antes do início da prova. 
 
3) Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade original, por motivo 
de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer outro documento que contenha 
foto. 
 
4) Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, Título de eleitor, 
carteira de estudante, documentos que não contenha foto, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados. 
 
5) Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do 
documento. 

 
6) No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não  será admitida qualquer rasura, 
aplicação de corretivo ortográfico ou similar, apagamento através de borracha ou similar, sendo 
computada como errada a questão com tais ocorrências. 
 
7) O preenchimento da identificação do candidato na folha de identificação deverá ser realizado apenas 
no local especificamente destinado para esse fim. 
 
8) Não será permitido qualquer tipo de consulta. 
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9) Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se com urbanidade e decoro 
em relação a eles, aos demais responsáveis pela fiscalização da aplicação das provas e aos demais 
candidatos, sob pena de desclassificação. 
 
10) A ausência do candidato no local e horário designados para a realização das provas resultará em sua 
eliminação do processo seletivo. 
 
Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, Estado de Mato Grosso, aos vinte e 
nove (29) dias do mês de outubro (10) de dois mil e dezoito (2018).  
 
Eu, Edislaine Candido Costa, Gestora Administrativo 2, que o digitei. 
 
EDNA EDERLI COUTINHO 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE ALTO TAQUARI 

 
 
 

EDITAL N. 09/2018/DF 
 

O EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA 
DE ALTO TAQUARI, DOUTOR FABIO ALVES CARSOSO, no uso de suas atribuições 
legais, considerando a realização do processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas 
físicas na área de psicologia para atuarem na Comarca de Alto Taquari-MT, resolve tornar 
público o resultado dos candidatos habilitados por meio de análise dos documentos 
apresentados no período de 20/08/2018 a 14/09/2018, em conformidade com o Edital nº 
07/2018-DF e Provimento 06/2014-CM, de 03/07/2014, com sua classificação: 
 

 
 
INSCRI

ÇÃO 

CLASSIFICA

ÇÃO 

NOME NOTA SITUAÇÃO 

01 1º SIMONE REZENDE BARBOSA PEREIRA  5,8 CLASSIFICADO 
02 2º CARLA CRISTINA BADIERA VIALI 2,25 CLASSIFICADO 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 
  

Alto Taquari/MT, 24 de outubro de 2018. 

 

      
Fabio Alves Cardoso 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO TAQUARI 
 
 

EDITAL N. 10/2018/DF 
 

O EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 
ALTO TAQUARI, DOUTOR FABIO ALVES CARSOSO, no uso de suas atribuições legais, 
considerando a realização do processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas nas 
áreas de fisioterapia e psicologia para atuarem na Comarca de Alto Taquari-MT, na forma de 
cadastro reserva, resolve tornar público o resultado dos candidatos habilitados por meio de 
análise dos documentos apresentados no período de 20/08/2018 a 14/09/2018, em conformidade 
com o Edital nº 08/2018-DF e Provimento 16/2016-CM, de 27/07/2016, com sua classificação: 

 
FISIOTERAPIA 

 
INSCRI

ÇÃO 

CLASSIF

ICAÇÃO 

NOME NOTA SITUAÇÃO 

06 1º CARLOS EDUARDO DE PAULO 13,9 CLASSIFICADO 
04 2º JANAINA SOUSA CAMARGO 9,35 CLASSIFICADO 
02 3º ARIANNE CARNEIRO BERNINI FAUSTINO 2,75 CLASSIFICADO 
03       4º MAYARA CRISTHINA PAES ANTKIEWICZ 2,50 CLASSIFICADO 
09       5º CAMILA CRISTINA WILHELMS NAUMANN 2,25 CLASSIFICADO 
05       6º ANA LIDIA ALKMIM ELISA  2,00 CLASSIFICADO 
01       7º ELISA THOBER 2,00 CLASSIFICADO 
10       8º KELRY CARRIJO SOUSA PEREIRA 0,50 CLASSIFICADO 
08       9º RAFAELA APARECIDA FIORI 0,25 CLASSIFICADO 
07     10º NATÁLIA RODRIGUES CARRIJO - DESCLASSIFICADO 

 
PSICOLOGIA 
 

INSCRI

ÇÃO 

CLASSIF

ICAÇÃO 

NOME NOTA SITUAÇÃO 

04 1º SIMONE REZENDE BARBOSA PEREIRA 5,8 CLASSIFICADO 

03 2º CARLA CRISTINA BADIEIRA VIALI 2,25 CLASSIFICADO 
05 3º TAMMIRYS DIAS SILVA RULLI 2,00 CLASSIFICADO 
02 4º LETÍCIA FERREIRA SILVA 1,0 CLASSIFICADO 
01       5º TALLYTA LOBO NOGUEIRA SILVA - DESCLASSIFICADO 

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 
  

Alto Taquari/MT, 24 de outubro de 2018. 

 

      
Fabio Alves Cardoso 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE BRASNORTE 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 2019 
    
O MM. Juiz de Direito da Comarca Brasnorte – MT, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, no uso 
de suas atribuições legais e na forma de direito, torna público a quem possa interessar, a Lista 
Geral Anual Definitiva de Jurados, nome e profissão, para servir nas sessões vindouras, a 
qual comporta recurso ao Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Presidente do 
Egrégio Tribunal de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias, sem efeito suspensivo.  
 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que nos 
termos dos artigos 436 a 446 do Código de Processo Penal (Incluído pela Lei n° 11.689, de 
2008) se acham alistados para servirem no TRIBUNAL DO JÚRI do ano de dois mil e 
dezenove, os cidadãos abaixo relacionados: Art. 436.  O serviço do júri é obrigatório. O 
alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. 
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 
 
§ 1o  Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em 
razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau 
de instrução. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008). 
§ 2o  A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) 
salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. (Incluído 
pela Lei nº 11.689, de 2008). 
 
Art. 437.  Estão isentos do serviço do júri: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 
I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 
2008). 
II – os Governadores e seus respectivos Secretários; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008). 
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras 
Distrital e Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008). 
IV – os Prefeitos Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008). 
V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; (Incluído pela 
Lei nº 11.689, de 2008). 
VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008). 
VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; (Incluído pela Lei nº 
11.689, de 2008) 
VIII – os militares em serviço ativo; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008). 
IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; (Incluído pela Lei 
nº 11.689, de 2008). 
X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. (Incluído pela Lei nº 
11.689, de 2008). 
 
Art. 438.  A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política 
importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, 
enquanto não prestar o serviço imposto. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 
 
§ 1o  Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, 
assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no 
Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. (Incluído pela Lei nº 11.689, 
de 2008). 
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§ 2o  O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008). 
 
Art. 439.  O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, 
estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime 
comum, até o julgamento definitivo. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 
 
Art. 440.  Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, 
preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante 
concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou 
remoção voluntária. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 
 
Art. 441.  Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que 
comparecer à sessão do júri. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 
 
Art. 442.  Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a 
sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 
(dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. (Redação 
dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 
 
Art. 443.  Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado 
e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos 
jurados. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 
 
Art. 444.  O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, 
consignada na ata dos trabalhos. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 
 
Art. 445.  O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável 
criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados. (Redação dada pela Lei nº 
11.689, de 2008). 
 
Art. 446.  Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às 
dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste 
Código. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).  
 

 
N.º 

 
JURADO 

 
PROFISSÃO 

01 ADRIANO SAMPAIO SILVA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/VIGILÂNCIA 

02 ADRIELI DE JESUS DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/TÉCNICO 

03 ALDINÉIA CLAUDIA DA CRUZ GERENTE DE NEGÓCIOS 

04 ALEXANDRE DA SILVA GOMES PROFESSOR 

05 ALEXANDRE LUIS WOEHL PROFESSOR 

06 ALEXSANDRA CAVALCANTE BRAUN PROFESSORA 

07 ALINE GRANGEIRO DA SILVA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA 

08 ALINE PEREIRA DA CRUZ APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/TÉCNICO 

09 AMELIA ROGOSKI KAPRON PROFESSORA 

10 ANA CAMILA PIOVEZAN EMPRESARIA 

11 ANDERSON BALDINI RODRIGUES FISCAL SANITÁRIO 

12 ANDRÉ MARCELLO GERENTE   

13 ANDRE PIETSCH DIRETOR (A) 

14 ANDREIA FRANCO  PROFESSOR 

15 ANDREZA CAROLINE SCHMITT DO AMARAL PROFESSORA 

16 ANGELA DA SILVA MORANDINI  PROFESSORA 
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17 ANGELA MARIA TEODORO VENITELLI MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA 

18 ANTONIO CARLOS ARAUJO BANCÁRIO 

19 ANTONIO CARLOS BATISTA DIRETOR (A) 

20 ANTONIO REIS DE SOUZA NETO BANCÁRIO 

21 APARECIDA ALVES DUARTE STAUFFER PROFESSORA 

22 APARECIDA LUCINEIA DE SOUZA MORAES  PROFESSORA 

23 ARTHUR MONMBACH EMPRESARIO 

24 BARBARA ESPILERE MORETTO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

25 BENEDITO ROMERSON JESUS DE ALMEIDA PROFESSOR 

26 CARLOS ELENO SOARES PROFESSOR 

27 CARMO APPELT PROFESSOR 

28 CASSIANE TONDELO BANCÁRIA 

29 CÉLIO ALVES CARVALHO GERENTE DE AGÊNCIA DE ATENDIMENTO 

30 CELSO BALMER SUPERVISOR 

31 CHARLES MARCOS DE AREDE PROFESSOR 

32 CHESLLEY NERES CARVALHO EMPRESARIO 

33 CLAUDAIR JOSÉ DA SILVA EMPRESARIO 

34 CLAUDETE BORILE ASSISTENTE DE NEGÓCIOS 

35 CLAUDIA FERNANDA DE CAMPOS ESPECIALISTA EM SAÚDE 

36 CLERIA NÉRIS CARVALHO EMPRESARIA 

37 CLEUDES SCHRODER APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/TÉCNICO 

38 CLEUZA MIRANDA DE SOUZA PROFESSORA 

39 CRISTIANE SILVA ROCHA WURMSTICH APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/TÉCNICO 

40 DAIANA BRAZ ZUKOWSKI DRUMM CAIXA 

41 DANIELA BATISTA FERNANDES APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/TÉCNICO 

42 DANIELA MATIAS DOS SANTOS PROFESSORA 

43 DEUZIENE DA CUNHA BRAZÃO PROFESSORA 

44 DIRCE MARIA SOLANO GOMES PROFESSORA 

45 DIVINA DO NASCIMENTO BATISTA NUTRICÃO ESCOLAR 

46 DRIELI CRISTINA RODRIGUES  PROFESSORA 

47 EBERSON ANTONIO VOGEL ESPECIALISTA EM SAÚDE 

48 EDEGAR PINHEIRO EMPRESARIO 

49 EDILEUSA DELISE PEREIRA PROFESSORA 

50 EDINAMAR CARNEIRO DE SOUZA NUTRICÃO ESCOLAR 

51 EDINEI MORANDINI EMPRESARIO 

52 EDMAR FONSECA DAS NEVES PROFESSOR 

53 EDNA FERREIRA RIBEIRO PROFESSORA 

54 ELAINE GRAMS NUTRIÇÃO ESCOLAR 

55 ELEIA DA SILVA CAVALHEIRO RECH ASSESSORA 

56 ELENA ANDRADE CAMPOS PROFESSORA 

57 ELIÉU EUGENIO MOMBACH EMPRESARIO 

58 ELISANGELA ALVES DA SILVA PROFESSORA 

59 ELIZÂNGELA DE ABREU CARVALHO LIMA ASSISTENTE DE ATENDIMENTO 

60 EMERSON MARCHEZAN PECUARISTA 

61 ERLEI ANTONIO MORANDINI COMERCIANTE 

62 EVERTON MORANDINI EMPRESARIO 

63 FABIANO CONSTANTE PIOVEZAN EMPRESARIO 

64 FABIO DOS SANTOS BONFIM PROFESSOR 

65 FABIO JOSE CAVALCANTE PROFESSOR 

Disponibilizado - 30/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10369 Caderno de Anexos- 11 de 25



66 FABRICIO BARRANCO PEREIRA EMPRESARIO 

67 FABRIELLE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA EMPRESARIA 

68 FATIMA APARECIDA DE MELLO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/TÉCNICO 

69 FERNANDA URNAUER  EMPRESARIA 

70 FLAVIANE ZEQUINE PIOVEZAN ESPECIALISTA EM SAÚDE 

71 FRANCIANE APARECIDA SILVANO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

72 FRANCIELY MAYARA ALVES ROCHA PROFESSORA 

73 FRANCISCA MEDEIROS BRITO DA SILVA  NUTRIÇÃO ESCOLAR 

74 GABRIELA BOLSON BICHOFF EMPRESARIA 

75 GEISA PEREIRA DOS SANTOS MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA 

76 GIANPAOLO PRIMO PIETRO CANTINI PROFESSOR 

77 GIVALDO RODRIGUES CAJA COMERCIANTE 

78 GRAZIELE BARRANCO PASSAMANI EMPRESARIA 

79 GRAZIELE BARRANCO PASSAMANI ESPECIALISTA EM SAÚDE 

80 GUSTAVO GREIMEL BERNARDES GERENTE DE FAZENDA 

81 HELENA REIS DA CUNHA PROFESSORA 

82 HOZANA DO CARMO  CUNHA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA 

83 INES ELISABETE MORAES MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA 

84 INES PAZDIORA PROFESSORA 

85 IRACI NASCIMENTO DA SILVA PROFESSORA 

86 ISAAC DE OLIVEIRA GUILHÕES MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/VIGILÂNCIA 

87 ISABEL DA SILVA FRAZÃO DIRETORA DE GESTÃO 

88 ISABELA YUMI UMEMURA ESPECIALISTA EM SAÚDE 

89 ISAC ALVES DA SILVA DIRETOR (A) 

90 ISMAEL DA SILVA CONTADOR 

91 IVANETE ZEQUINI AS SILVA PIOVEZAN EMPRESARIA 

92 IVANILDES CARLOS DO NASCIMENTO NUTRICÃO ESCOLAR 

93 IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA CONTADORA 

94 IVONETE CLAUDIO MACEDO MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA 

95 IZALTINA NOGUEIRA FRANCO MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA 

96 JACKELINE ARAUJO DA SILVA PROFESSORA 

97 JAIRCE ROSANE SPILERE MORETTO BANCÁRIA 

98 JANAINA SOLANO GOMES SCAMPARIN APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/TÉCNICO 

99 JEFFERSON ALESSANDRO RIBEIRO DIRETOR (A) 

100 JOÃO GABRIEL PACHURI PROFESSOR 

101 JOICE CRISTIANE TRANVENSOLI DA SILVA PROFESSORA 

102 JONATAS FERREIRA DE MELO PROFESSOR 

103 JOSE CARLOS ALVES DE LIMA PROFESSOR 

104 JOSÉ MAURO MARQUES PEREIRA JUNIOR ASSISTENTE DE NEGÓCIOS 

105 JOSE PIRES DE OLIVEIRA FILHO MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/VIGILÂNCIA 

106 JOSE RICARDO DA SILVA CARVALHO MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

107 JOSINEIDE ALVES DE GODOY DIRETOR (A) 

108 JULIA MAYER BECKER NUTRIÇÃO ESCOLAR 

109 JULIANA JUSTINO DE JESUS MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA 

110 JURANICE DE SANTANA MENDES AS SILVA PROFESSORA 

111 KARLA VANESSA TALASKA RAMOS CAIXA 

112 KATIA SILENE DE ALMEIDA SARAIVA PROFESSORA 

113 KEZER ZANOL ESPECIALISTA EM SAÚDE 

114 LAURA CRISTINA NOVAIS PROFESSORA 

115 LAURINDA MARIA DE FREITAS ORGANIZADOR DE AMBIENTE 
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116 LIANE JANE DRESCH APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/TÉCNICO 

117 LIDIONAY ANDRESSA PAPADIUK MORANDINI PROFESSORA 

118 LISIANE MARIA BRACHT APPELT PROFESSORA 

119 LUCIA HELENA BERNARDES PEDROSO BANCÁRIA 

120 LUCIANE DE FATIMA DE ALMEIDA PROFESSORA 

121 LUCIELE GNOATTO POSTAL  BANCÁRIA 

122 LUCILENE ALVES DE SOUZA CANABARRO CAIXA 

123 LUCIMAR ALVES DA SILVA   PROFESSORA 

124 LUCIMAR MOREIRA AGUIAR PROFESSORA 

125 LUCIMARA DE LIMA SILVA PROFESSORA 

126 LUIS ANTONIO GHENO PECUARISTA 

127 LUZIA DE OLIVEIRA DAMACENA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA 

128 MANOEL ANTONIO GARCIA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/VIGILÂNCIA 

129 MARCELO ALVES CARVALHO EMPRESARIO 

130 MARCELO HENRIQUE RIBEIRO PEZATI PROFESSOR 

131 MARCIA CRISTINA DA ROCHA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/TÉCNICO 

132 MARCIO PAPADIUK BUENO SECRETÁRIO 

133 MARCOS ANTONIO PEREIRA DA COSTA ASSESSOR 

134 MARIA BEZERRA DO PRADO DE SENNA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA 

135 MARIA ELITE DE SOUZA LIMA BATISTÃO PROFESSORA 

136 MARIA IZABEL DA SILVA SANTOS MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA 

137 MARIA MADALENA RIBEIRO LUZIANO PROFESSORA 

138 MARIANA VIEIRA DA SILVA PROFESSORA 

139 MARILENE SERAFIM DE SOUZA FEITOSA PROFESSORA 

140 MARILISE BERNARDI ROSSI PROFESSORA 

141 MARILSA SOUTRO AMORIM DE DEUS PROFESSORA 

142 MARLUCIA BEZERRA DO PRADO PROFESSORA 

143 MUSELE LANZA DE MATTOS PROFESSORA 

144 NATALI DE OLIVEIRA MEDEIROS PROFESSORA 

145 NATALIA OLIVEIRA MEDEIROS APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/TÉCNICO 

146 NATALINA LUZIA DE OLIVEIRA MEDEIROS NUTRIÇÃO ESCOLAR 

147 NÉDIO CAPELLARI AUX. ADMINISTRATIVO 

148 NEIRE DAS GRAÇAS LUCIO PROFESSORA 

149 NELSI DEISS BARKERT DIRETOR (A) 

150 NERI ANTONIO MAYER COMERCIANTE 

151 NISSEIA DA SILVA SIMÃO PROFESSORA 

152 NOBERTO DE PAULA KOVALESKI JUNIOR DENTISTA 

153 OZAIR PEREIRA DA SILVA INDUSTRIÁRIO 

154 PATRICIA GAZOLA DA SILVEIRA GERENTE DE NEGÓCIOS 

155 PAULO CESAR AKIRA YNOUE MÉDICO CLÍNICO 

156 RAQUEL VERGINIA DE PAIVA ANTUNES PROFESSORA 

157 REGINA LEVANDOSKI DIRETORA DE GESTÃO 

158 RENATA DE PAULA MOTA EMPRESARIA 

159 RICARDO FERNANDES DA COSTA PROFESSOR 

160 ROSA CLEMENT SCHROEDER GERENTE DE NEGÓCIOS 

161 ROSANA APARECIDA BERNS NUTRICÃO ESCOLAR 

162 ROSANA CANDIDO PRADO  MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA 

163 ROSANA MANOSSO DANIELLI PROFESSORA 

164 ROSANIA DA SILVA PROFESSORA 
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165 ROSELI BORGES DE ARAUJO GONÇALVES  PROFESSORA 

166 ROSELI LIMA DIAS PROFESSORA 

167 SABRINA RODEGHERO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

168 SAIURI CRISTINI ALEXANDRE TONET  AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

169 SANDRA TEREZINHA FRANCA DIRETORA DE GESTÃO 

170 SEBASTIÃO ROBERTO MARCELLO DIRETOR DE GESTÃO 

171 SEVERINA MARCELINA DE SOUZA REIS NUTRIÇÃO ESCOLAR 

172 SHEILA PEREIRA DA SILVA PROFESSORA 

173 SIDNEI CARLOS ANGOLA ASSESSOR 

174 SILVIA HELENA DA SILVA FRANCISCO NUTRIÇÃO ESCOLAR 

175 SILVIO FERREIRA DAS VIRGENS MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/VIGILÂNCIA 

176 SIMONE ALVES DA SILVA CUNHA APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/TÉCNICO 

177 SIVALDO RODRIGUES DOURADO VENDEDOR 

178 SOLAINE KUNST EMPRESARIA 

179 SONIA APARECIDA RODRIGUES  PROFESSORA 

180 SONIA DOS SANTOS BERNAL APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/TÉCNICO 

181 SONIA MARIA DA CUNHA COLOMBO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

182 SUELI DOS SANTOS MENDES NUTRIÇÃO ESCOLAR 

183 SUELI PRESTES PEREIRA PROFESSORA 

184 TATIANE APARECIDA DOS SANTOS PROFESSORA 

185 TATIANE CHAGAS PASSAMANI SILVA PROFESSORA 

186 TAYLANE SOUZA NASCIMENTO MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA 

187 TEODORA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS PROFESSORA 

188 TEOTONIO CAVALCANTE NUTRIÇÃO ESCOLAR 

189 TEREZA CRISTINA SILVA MÉDICA CLÍNICA 

190 THAIS SILVA FERREIRA GERENTE DE NEGÓCIOS 

191 THAMARA MIRANDA DE FREITAS APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/TÉCNICO 

192 TIAGO RAMOS BRAZÃO MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/VIGILÂNCIA 

193 VALDINEIA RODRIGUES ALVES PROFESSORA 

194 VALMI MARIA PETRY EMPRESARIA 

195 VALNEOMAR ALVES DE LIMA  PROFESSOR 

196 VÂNIA MARIA MARCHEZAN GERENTE ADMINISTRATIVO 

197 WEDER JOSE SZUBRIS PROFESSOR 

198 WELLINGTON BARRANCO PEREIRA EMPRESARIO 

199 WENDER FERNANDES DE AMORIM MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/VIGILÂNCIA 

200 YONA FURTADO BENTO DE OLIVEIRA PROFESSORA 

 
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. 
 

 
Victor Lima Pinto Coelho 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
 
 
BRASNORTE – MT, 25/10/2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOBRES 
 
EDITAL GABARITO DEFINITIVO 
 
A Doutora Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 
Comarca de Nobres Estado de Mato Grosso em Substituição Leal, no uso de suas 
atribuições legais;  
 
1. Torna Publico o Gabarito Definitivo da prova do Processo Seletivo para Estágio 
Curricular Remunerado de Nível Médio e Nível Superior. 
 

GABARITO NÍVEL MÉDIO 
    

 GABARITO NÍVEL SUPERIOR 

 1 B  1 A 
2 A  2 D 
3 C  3 C 
4 B  4 D 
5 C  5 C 
6 C  6 D 
7 C  7 C 
8 A  8 D 
9 B  9 C 
10 A  10 A 
11 D  11 B 
12 A  12 C 
13 ANULADA  13 C 
14 B  14 D 
15 C  15 B 
16 D  16 D 
17 B  17 D 
18 C  18 D 
19 A  19 B 
20 A  20 A 
21 D  21 C 
22 B  22 B 
23 B  23 C 
24 D  24 D 
25 B  25 C 
26 A  26 C 
27 D  27 B 
28 A  28 A 
29 B  29 B 
30 A  30 C 
31 A  31 A 
32 B  32 C 
33 A  33 A 
34 B  34 C 
35 C  35 B 
36 A  36 D 
37 B  37 A 
38 B  38 A 
39 C  39 D 
40 B  40 A 

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 (Carmelindo Rei da Silva) Gestor Geral que digitei. 
Nobres - MT, 29 de outubro de 2018. 
      
SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES 
Juíza de Direito Diretora do Foro  
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ESTADO DO MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOBRES 
 

EDITAL N.º 02/2018/DF 
 

 
A Excelentíssima Doutora SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES,  Juíza 
Diretora do Foro da Comarca de NOBRES, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da Lei, etc. 
 
CONSIDERANDO a realização do processo seletivo com a finalidade de credenciar 
pessoas físicas na área de psicologia e fisioterapia para atuarem na comarca de Nobres - 
MT. 
 
Resolve tornar público o resultado dos candidatos habilitados por meio da análise dos 
documentos apresentados, em conformidade com o Edital n. 01/2018-DF e Provimento nº 
19/2014/CM: 

 
I – FISIOTERAPIA 

 
Nome Pontuação Classificação 
Munira Khalil Edital - Item 6.1.1        2,00 1º colocado 

Edital - Item 6.1.2 3,00 
Edital – Item 6.1.3-a 0,00 
Edital – Item 6.1.3-b 0,00 
Edital – Item 6.1.3-c 0,00 
Edital – Item 6.1.3-d 0,00 
Edital – Item 6.1.3-e 1,00 
Edital – Item 6.1.3-f 0,00 
Edital – Item 6.1.3-g 0,25 
Total 6,25 

Iara Real da Silva Edital -Item 6.1.1        2,00 2° colocado 
 Edital - Item 6.1.2 3,00 
 Edital – Item 6.1.3-a 0,00 
 Edital – Item 6.1.3-b 0,00 
 Edital – Item 6.1.3-c 0,00 
 Edital – Item 6.1.3-d 0,00 
 Edital – Item 6.1.3-e 0,00 
 Edital – Item 6.1.3-f 0,00 
 Edital – Item 6.1.3-g 0,25 
 Total 5,25 
Talissa Fernanda 
Silva 

Edital - Item 6.1.1 0,00 3º colocado 
Edital - Item 6.1.2 1,20 
Edital – Item 6.1.3-a 0,00 
Edital – Item 6.1.3-b 0,00 
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Edital – Item 6.1.3-c 0,00 
Edital – Item 6.1.3-d 0,00 
Edital – Item 6.1.3-e 1,00 
Edital – Item 6.1.3-f 0,00 
Edital – Item 6.1.3-g 0,25 
Total 2,20 

 
 

II – PSICOLOGIA 
 
Nome Pontuação Classificação 
Rodrigo José Santos de 
Andrade 

Edital -Item 6.1.1        2,00 1º colocado 
Edital - Item 6.1.2 3,00 
Edital – Item 6.1.2.1 0,00 
Edital – Item 6.1.3-a 0,00 
Edital – Item 6.1.3-b 0,00 
Edital – Item 6.1.3-c 0,00 
Edital – Item 6.1.3-d 0,00 
Edital – Item 6.1.3-e 1,00 
Edital – Item 6.1.3-f 0,50 
Edital – Item 6.1.3-g 0,25 
Total 6,75 

Roberta Keli Tessari Edital -Item 6.1.1 0,00 2° colocado 
 Edital - Item 6.1.2 3,00 
 Edital – Item 6.1.2.1 0,00 
 Edital – Item 6.1.3-a 0,00 
 Edital – Item 6.1.3-b 0,00 
 Edital – Item 6.1.3-c 0,00 
 Edital – Item 6.1.3-d 0,00 
 Edital – Item 6.1.3-e 1,00 
 Edital – Item 6.1.3-f 0,00 
 Edital – Item 6.1.3-g 0,25 
 Total 4,25 
 
2- DOS CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS 
 

FISIOTERAPEUTA  
 

Nome Motivo 
Fernando da Silva Correa 
Leite 

Ausência de certidão atualizada (juntou certidão 
emitida em 2016) do órgão de controle de profissão, 
Art. 4°, VI do Provimento 19/2014/CM.  

Silvia Leticia Esganzela Leite Ausência de Certidão da Justiça Federal 1ª Região, 
Art. 4°, III do Provimento 19/2014/CM e Item 5.1, 
III do Edital de Abertura do Processo Seletivo. 
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PSICÓLOGO 

 
Nome Motivo 
Airan Carla Gomes da Silva 1- Ausência de Certidão da Justiça Federal 1ª 

Região, Art. 4°, III do Provimento 19/2014/CM e 
Item 5.1, III do Edital de Abertura; 
2 – Ausência de cópia autenticada do Diploma de 
Curso Superior e titulos, Art. 4°, IV do Provimento 
19/2014/CM e IV do Edital de Abertura do Processo 
Seletivo. 

Kethillyn Natanny de Sá 
Carvalho 

1- Ausência de Certidão da Justiça Federal 1ª 
Região, Art. 4°, III do Provimento 19/2014/CM e 
Item 5.1, III do Edital de Abertura; 
 

Flávia Gisele  dos Santos 
Carnizal 

1- Ausência da Certidão da Justiça Federal 1ª 
Região, Art. 4°, III do Provimento 06/2014/CM e 
Item 5.2, III do Edital de Abertura; 
2 – Ausência da Certidão da Justiça Estadual  

Michele Viana da Silva Ausência da Certidão da Justiça Federal 1ª Região, 
Art. 4°, III do Provimento 06/2014/CM e Item 5.2, 
III do Edital de Abertura 

 
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 átrio do Fórum e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico.  

 
Nobres - MT, 29 de outubro de 2018. 

 
 

Sabrina Andrade Galdino Rodrigues 
 Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE 
 
 
 

EDITAL Nº. 009/2018/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, torna público o Gabarito 
Definitivo das provas de Nível Superior, realizada no dia 21.10.2018, conforme disposto no 
Edital nº. 003/2018/DF, de 13 de agosto de 2018. 

 
 
 

G A B A R I T O  D E F I N I T I V O :  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fixe-se o presente Edital no átrio do Fórum. 
 
Nova Canaã do Norte, 26 de outubro de 2018. 

 
 
 
 

Fernando Kendi Ishikawa 
Juiz Direito e Diretor do Foro 

Conhecimentos 
Específicos 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
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21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
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12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

Português 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
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A 

B 

D 

C  
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B 

B 

D 

B 

C 

A 

A B D 

A B D 

A B C 

A B C D A C D 

A B C D A B C D 

A B C D B C D 

A B C D A C D 

A B C D A B D 

A B C D A B C D 

A B C D B C D B 

C 

C
    

C A 

D A 

D 

D 

C
    

B 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D A C D 

A B C D A C D 

A B C D A B D 

A B C D A B C D 

A B C D A C D 

A B C D A C D 

A B C D 

B 

C 

C
    

A 

D 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA CANAÂ DO NORTE 
 
 

EDITAL Nº. 010/2018/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, torna público o Resultado 
Definitivo do Teste Seletivo para contratação de Estagiários de Nível Superior, em 
conformidade com o Edital nº. 003/2018/DF, de 13 de agosto de 2018. 
 

 
ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
 

 
CLASSIFI 
CAÇÃO 

 
 

NOME 

 
 

PF 

 
 

SITUAÇÂO 

 
CONCLUSÃ

O DO 
ENSINO 

SUPERIOR 
1 MARTA GABRIELA ADRIANO 75,00  

Aprovada (o) 
 

Dez/2020 
2 BEATRIZ GULI FRANCISCO 55,00  

Classificada (o) 
 

Dez/2021 
3 LUANA OLIVEIRA DUARTE 52,50  

Classificada (o) 
 

Dez/2022 
4 MARIA FERNANDA MERELES ABILIO 50,00  

Classificada (o) 
 

Dez/2022 
5 PAMELLA BARBOSA RÚBIO 47,50  

Reprovada (o) 
 

Dez/2022 
6 SHEILA CAROLINO FRANCO VIEIRA 42,50  

Reprovada (o) 
 

7 MARIA EDUARDA DA SILVA ROCHA 40,00  
Reprovada (o) 

 
Dez/2022 

 
Fixe-se o presente Edital no átrio do Fórum. 
 
Nova Canaã do Norte, 26 de Outubro de 2018. 
 

 
Fernando Kendi Ishikawa 
Juiz Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO  GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE QUERÊNCIA 
 
EDITAL N°. 25/2018/DF 
 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Querência - MT, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da  Lei,  torna público o GABARITO DEFINITIVO, da prova realizada no 

dia 14/10/2018, do Processo Seletivo para Contratação de Estagiários de Nível Médio da 

comarca de Querência -  Mato Grosso, em conformidade com o Edital n. 014/2012/PRES, 

de 16 de Junho de 2012. 

 

 
1 - GABARITO PRELIMINAR 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C D C C C D B C A D 

 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D D A D D B D B B D 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
C A B D D A C D C C 

 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C B A C B B B A B D 

 
O prazo para interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias após a publicação deste edital, 

conforme Edital 14/2012/GSCP. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, que será 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico e átrio do Fórum. 

 

 
 
Querência – MT, 29 de outubro de 2018. 

 
 

 
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto                                   
Juiz de Direto e Diretor do Foro  Presidente da Comissão 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RIO BRANCO 
 

EDITAL N.º 07/2018/DF 
 
A Exma Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 
Fórum desta Comarca de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o 
Edital nº 14/2012/GSCP de 16.6.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no 
Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.5.2012 e c.c. Edital nº 1/2018, datado de 28 
de agosto de 2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 
10327/2018, em 29/8/2018, concernente a abertura de Processo Seletivo para o cadastro 
de reserva de Estágio Curricular Remunerado nível médio para o Fórum da Comarca de 
Rio Branco-MT, pelo presente Edital Torna Público o Gabarito Definitivo e a Relação 
dos Candidatos Classificados para o Cadastro de Reserva, Desclassificados e 
Ausente. 

 
GABARITO DEFINITIVO  - NIVÉL MÉDIO 

 
01 B 11 A 21 A 31 A 

02 C 12 D 22 C 32 A 

03 D 13 C 23 D 33 D 

04 D 14 B 24 C 34 C 

05 A 15 C 25 C 35 B 

06 A 16 D 26 A 36 C 

07 C 17 A 27 B 37 C 

08 B 18 C 28 D 38 D 

09 D 19 D 29 A 39 B 

10 B 20 B 30 C 40 D 

 
CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
Nº 

Ordem 
Nome do Candidato Port. Informática Matemática Conh. 

Gerais 
Total Classificação 

1º Victor Manoel Moreira Bassi 8 10 10 9 37 Cadastro de Reserva 
2º Gisely Dorriguette Silva 9 10 9 8 36 Cadastro de Reserva 
3º Fernando Hilario Souza Bis 7 9 9 9 34 Cadastro de Reserva 
4º Emanuelly Freitas Cucatto 8 8 8 9 33 Cadastro de Reserva 
5º Debora Machado Poquiviqui 8 7 8 9 32 Cadastro de Reserva 
6º Kamila Vitória de Souza 

Tenório 
8 9 7 8 32 Cadastro de Reserva 

7º Natalia da Silva Maia 7 9 7 9 32 Cadastro de Reserva 
8º Letícia Preisigke Boascivis 7 9 8 9 31 Cadastro de  Reserva 
9º Kessia Fernanda Ribeiro 

Eliziario 
7 8 9 6 30 Cadastro de Reserva 

10º Eloiza Rocha do Nascimento 7 6 9 8 30 Cadastro de  Reserva 
11º Naubert Soares Ferreira 4 10 9 7 30 Cadastro de Reserva 
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12º Viviane Cristina Rodrigues 8 6 8 7 29 Cadastro de  Reserva 
13º Maria Eduarda Lucas 

Candido Costa 
6 7 6 10 29 Cadastro de Reserva 

14º Maykol Martins Ferrari 7 9 8 5 29 Cadastro de Reserva 
15º Marcos de Oliveira Junior 5 6 9 8 28 Cadastro de  Reserva 
16º Lucas Loures Tavares 8 7 6 7 28 Cadastro de Reserva 
17º Laiza Souza Barbosa 7 5 9 7 28 Cadastro de  Reserva 
18º Dayane Pereira Sena 6 8 5 8 27 Cadastro de Reserva 
19º Samille Silva Scandian 6 7 7 6 26 Cadastro de  Reserva 
20º Hellen Faria Peres 4 8 7 7 26 Cadastro de Reserva 
21º Vitória Flavia da Silva 8 5 4 8 25 Cadastro de  Reserva 
22º Vitor Luiz da Silva 3 7 8 7 25 Cadastro de Reserva 
23º Keroly Milena Ribeiro 

Eliziario 
9 5 2 7 23 Cadastro de  Reserva 

24º Vanessa Ferreira Kuster 7 4 5 7 23 Cadastro de Reserva 
25º Francielle Marry da 

Conceição Neves 
6 7 6 4 23 Cadastro de  Reserva 

26º Julia Medeiros Xavier de 
Souza 

5 7 5 6 23 Cadastro de Reserva 

27º Phillip Naamã Barbosa 
Ferreira 

2 7 5 9 23 Cadastro de  Reserva 

28º João Victor Tomazelli 
Vitorazzi 

4 8 3 8 22 Cadastro de Reserva 

29º Lyvia de Souza Doroteu 5 5 4 6 20 Cadastro de  Reserva 
30º Fabiola Almeida de Souza 1 6 5 8 20 Cadastro de Reserva 
31º Isadora Pereira barreto 5 4 4 5 19 Desclassificado 
32º Samira Martins Lopes 6 3 3 5 17 Desclassificado 
33º Raquel Ferreira Almeida 5 4 1 6 16 Desclassificado 
34º Letícia Santos da Silva 4 3 3 5 15 Desclassificado 
35º Luciana da Costa Souza 2 4 3 5 14 Desclassificado 
36º Luciana de Barros Benites 3 4 0 2 09 Desclassificado 
37º Alice Eduarda Ribeiro dos 

Reis 
- - - - - Ausente 

38º Lorrainy Brenda de Almeida 
Alves 

- - - - - Ausente 

39º Leandra Aparecida 
Gonçalves de Oliveira 

- - - - - Ausente 

40º Wellington Lourran Peterle 
de Lima 

- - - - - Ausente 

41º Camila Rocha da Silva - - - - - Ausente 
42º Tabyta Loraine dos Santos 

Salmeron 
- - - - - Ausente 

43º Luiz Augusto Vargas Tiso - - - - - Ausente 
44º Leticia Silva Ferreira - - - - - Ausente 
 

Os Recursos serão admitidos, conforme estabelecido no Edital  nº 01/2018-DF, no item 8:  
”Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do Edital, 
quanto: 
 
a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição; 
b) Ao gabarito provisório; 
c) Ao resultado final do Processo Seletivo”. 
                                                 
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 átrio do Fórum e 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de 
Rio Branco, Estado de Mato Grosso, aos 29 do mês de outubro de dois mil e dezoito 
(29/10/2018). 
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Eu, (Aparecida das Dores Gomes de Almeida) Gestora Administrativo III, que o 
digitei.                                                           
 
Rio Branco/MT, 30 de outubro de 2018. 
 
Daiene Vaz Carvalho Goulart 
Juíza de Direito e Diretora do Fórum 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

 
GABARITO DEFINITIVO 
 
 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL 
SUPERIOR DA COMARCA DE SAPEZAL/MT 
 
A Central de Administração do Fórum da Comarca de Sapezal/MT torna público o Gabarito 
Definitivo do Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de Nível Superior desta 
Comarca, realizado no dia 21/10/2018, em conformidade com o Edital nº 13/2018DF – 
Disponibilizado no DJE nº 10335 em 11/09/2018 
 
RESULTADO 
 
A Publicação do Resultado Final, bem como a Classificação dos Candidatos Aprovados será até o 
dia 09.11.2018 
 
Endereço do Fórum:  Avenida Piramboia, 800 – Bairro Centro  - Sapezal/MT  

 
NÍVEL SUPERIOR 

 

 
 

Português 
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